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valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról

Nsztv. 2020. évi CXXX. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi 
állományának jogállásáról

Ogytv. 2012. évi XXXVI. törvény az Országgyűlésről

Pp. 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról
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Ptk. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Riasztv. 2018. évi CXV. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról

Rtv. 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről

Számv. tv. 2000. évi C. törvény a számvitelről

Szja tv. 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

Stt. 2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról

Szövetkezeti 
tv.

2006. évi X. törvény a szövetkezetekről

Sztv. 1989. évi VII. törvény a sztrájkról

Tagdíjtv. 1991. évi XXIX. törvény a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfi-
zetés önkéntességéről

Tbj. 2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogo-
sultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről

Tny. 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

Ügyvédi tv. 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről

Üsztv. 2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más 
ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról

régi Üsztv. 1994. évi LXXX. törvény az ügyészségi szolgálati viszonyról és az 
ügyészségi adatkezelésről

Ütv. 2011. évi CLXIII. törvény az ügyészségről

Ve. 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról

Vht. 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

Vjt. 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról
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Rövidítésjegyzék

A Kit. végrehajtási kormányrendeletei

R1. 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról

R2. 69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet a Közszolgálati Döntőbizottságról

R3. 70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet a személyügyi központról, a kiválasztási 
eljárásról és a közzétételi eljárásról

R4. 
(Khr.)

86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
ról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

R5. 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a közszolgálati személyügyi nyilván-
tartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a 
munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kor-
mányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról

R6. 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatási létszámgaz-
dálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglal-
koztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről

R7. 89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatási szerveknél 
foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről

R8. 234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet a nemzetpolitikai tevékenységgel kap-
csolatos közigazgatási ösztöndíjakról

R9. 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatási szervek kor-
mánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről, 
valamint a közigazgatási vezetőképzéséről

R10. 367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (mini-
málbér) és a garantált bérminimum megállapításáról

R11. 434/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet az Európai Unió intézményeiben nem-
zeti szakértőként foglalkoztatottakról

R12. 16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatásról szóló 2018. 
évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról

R13. 32/2019. (III. 5.) Korm. rendelet a kormányzati igazgatásról szóló 2018. 
évi CXXV. törvény illetménykülönbözet-számítással összefüggő átmeneti 
rendelkezéseinek alkalmazásáról
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R14. 50/2020. (III. 20.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
nál foglalkoztatottaknak a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény szerinti illetménykülönbözet-számítással összefüggő átmeneti ren-
delkezéseinek alkalmazásáról

R15. 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a tartós külszolgálatról és az ideiglenes 
külföldi kiküldetésről

R16. 239/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet a szakdiplomata-álláshely létesítésé-
re, valamint a szakdiplomata felkészítésére és szakmai irányítására vonat-
kozó részletes szabályokról

Egyéb jogforrások

Ávr. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról

Kormány Statútum 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet a Kormány tagjainak fel-
adat- és hatásköréről

Kormány ügyrend 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat a Kormány ügy-
rendjéről
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A Kit. szerkezeti felépítése

A KIT. SZERKEZETI FELÉPÍTÉSE

1. rész 2. rész 3. rész 4. rész 5. rész 6. rész 7. rész 8. rész 9-10. rész

I. fejezet II-V. fejezet VI-IX. fejezet X-XXIV. fejezet XXV-XXX. 
 fejezet

XXXI. fejezet XXXII-XXXIII. 
fejezet

XXXIV-XXXV. 
fejezet

-

Bevezető 
 rendelkezések
(1-4. §)

Kormány
(5-15. §)

A kormányzati 
igazgatási szerv 
alaplétszáma
(51-52/A. §)

 – általános 
magatartási 
követelmények 
(63-67. §)
 – jognyilatkoza-
tok (68-75. §)

A politikai 
felső vezetőkre 
 vonatkozó 
 közös szabályok
(181-187. §)

Kormány-
biztos, 
miniszterelnöki 
biztos, minisz-
teri biztos
(219-222. §)

Szakmai felső-
vezető
(223-250. §)

Kormányhiva-
talok kormány-
tisztviselői és 
kormányzati 
ügykezelői
(266-277. §)

Munka-
viszonyban 
történő fog-
lalkoztatás
(278-279. §)

- Miniszterelnöki 
Kormányiroda 
és minisztérium
(16-33/A. §)

Központosított 
álláshely- 
állomány
(53. §)

 – MKK (76-78. §) Miniszterelnök
(188-195. §)

- Szakmai vezető
(250/A.-265. §)

- Záró rendel-
kezések
(280-333. §)

- Kormányzati 
főhivatal és 
központi hivatal
(34-38. §)

Álláshely
(54-60. §)

 – a kormány-
zati szolgálati 
jogviszony és 
annak alanyai 
(79-81. §)
 – a kormányzati 
jogviszony 
létesítése (82-
90/A. §)

Miniszter
(196-201. §)

- - - -

- Kormányhivatal 
(39-50. §)

A kormányzati 
személyügyi 
igazgatás köz-
ponti feladatai
(61-62/B. §)

 – a jogviszony 
tartalma (91-
98. §)
 – a kinevezéstől 
eltérő foglal-
koztatás (99-
103. §)

Államtitkár
(202-205. §)

- - - -
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1. rész 2. rész 3. rész 4. rész 5. rész 6. rész 7. rész 8. rész 9-10. rész

I. fejezet II-V. fejezet VI-IX. fejezet X-XXIV. fejezet XXV-XXX. 
 fejezet

XXXI. fejezet XXXII-XXXIII. 
fejezet

XXXIV-XXXV. 
fejezet

-

- - -  – a kormány-
zati szolgálati 
jogviszony 
megszűnése és 
megszüntetése 
(104-117. §)

Kormány-
megbízott
(206-213. §)

- - - -

- - -  – munka- és 
pihenőidő (118-
133. §)

A tanácsadó 
 politikai szolgá-
lati jogviszonya
(214-218. §)

- - - -

- - -  – díjazás (134-
151. §)
 – családbarát 
rendelkezések 
(152-163. §)

- - - - -

- - -  – felelősség 
(164-166. §)
 – jogvita (167-
169. §)
 – érdekegyez-
tetés (170-
172. §)
 – adatkezelés 
(173-180. §)

- - - - -
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Preambulum

PREAMBULUM

S. Horváth István

Preambulumot általában a társadalmi szempontból újszerű, jelentős törvények tar-
talmaznak, mely törvények sorába méltón illeszkedik a kormányzati igazgatásról 
szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) is. A Preambulum rendelte-
tése nem más, mint hogy felhívja a jogalkalmazók figyelmét azokra a célokra és 
értékekre, amelyek a jogalkotót vezérelték a törvény elfogadásakor, és ezáltal a 
törvény egészét áthatják. Ezeket a célokat és értékeket az alábbiak szerint fogal-
mazza meg a Kit. bevezető része:

„Az Országgyűlés a korszerű és hatékony kormányzati igazgatási szerve-
zetrendszer kialakítása, a nemzetet magas színvonalon szolgáló kormány-
zati tisztségviselők szolgálati jogviszonyának szabályozása, szolgálatuk 
anyagi elismerése, továbbá a közszolgálat és a családi élet összeegyeztet-
hetőségének elősegítése érdekében, az Alaptörvény 17. cikk (5) bekezdé-
sében és 18. cikk (5) bekezdésében foglaltak alapján a következő törvényt 
alkotja:”

a) „…a korszerű és hatékony kormányzati igazgatási szervezetrendszer kialakí-
tása…”

Mint ahogyan azt a későbbi fejezetekben látni fogjuk, a Kit. egységes keretbe fog-
lalta a kormányzati igazgatás szervezeti és közszolgálati jogi szabályait. Ez lehető-
séget teremtett a közigazgatás szervezetrendszerének újragondolására és korsze-
rűsítésére. Bevezetésre került egy új gyűjtőnév, a „kormányzati igazgatási szerv” 
kategória, amely az önkormányzati és az alkotmányos (autonóm) szervek kivéte-
lével magában foglalja – a járási hivataloktól a központi hivatalokon keresztül a 
minisztériumokig – az államigazgatás szereplőit. A kormányzati igazgatási szerve-
zetrendszer hatékonyságát hivatott fokozni az álláshelyalapú, központosított lét-
számgazdálkodás bevezetése, amely lehetővé teszi, hogy a kormányzati igazgatási 
szervek létszáma mindig naprakészen igazodjon a kormányzati igazgatási szervek 
feladataihoz, és ne haladja meg a feladatok ellátáshoz szükséges mértéket, de a 
változásokhoz gyorsan alkalmazkodni tudjon. A törvényjavaslatot előterjesztő Kor-
mány tehát olyan kormányzati szervezetrendszer kialakítására törekedett, amely 
egyszerre helyezi előtérbe a rugalmasságot és a minőséget, míg a személyügyi 
rendszer irányítása során az integráció és a professzionalizmus válik általánossá.
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b) „…a nemzetet magas színvonalon szolgáló kormányzati tisztségviselők szol-
gálati jogviszonyának szabályozása…”

A kormányzati tisztségviselők szolgálati jogviszonya, azaz – „alapjogviszonyként” –  
a kormányzati szolgálati jogviszony azzal a szándékkal került a Kit. által újrasza-
bályozásra, hogy a teljes kormánytisztviselői kar foglalkoztatására egy egységes 
jogviszony keretében kerüljön sor. Ezt hangsúlyozza a szabályozás azon eleme, 
amely szerint a kormányzati szolgálati jogviszony a Kormány és a kormánytisztvi-
selő között jön létre. Ebből következően ugyanis élete során bármelyik kormány-
zati igazgatási szervnél dolgozik a tisztviselő, mindig egy és ugyanazon jogviszony 
keretében teheti azt. Ezáltal a törvényalkotó kifejezésre juttatta azt a szemléletet, 
amely szerint a kormányzati szolgálat egy életre szóló hivatást jelent.

c) „…szolgálatuk anyagi elismerése…”

A közhatalom gyakorlása és a köz szolgálata szigorúbb munkarendet feltételez, és 
több kötelezettséget jelent, ami meghatározza a kormányzati szolgálati jogviszony 
tartalmának egyes elemeit is. Ennek ellentételezéseként a Kit. egy új illetménytábla 
és négy különböző elismerési kategória bevezetésével biztosította a kormányzati 
szolgálat méltó anyagi elismerésének lehetőségét. Annak érdekében azonban, hogy 
valóban az elvégzett munka kerüljön díjazásra, a Kit. bevezette a sávos illetmény-
rendszert, amely nagyobb mozgásteret enged a teljesítmény elismerésére, mint 
a korábbi, szenioritáson alapuló előmeneteli rendszer. A munka és a teljesítmény 
díjazásának ezen új rendszerében hangsúlyosabb szerephez jutnak a kormánytiszt-
viselő kompetenciái, amelyekkel kapcsolatos követelmények megállapítása tekin-
tetében a törvény szakított a korábbi merev és kevéssé rugalmas szabályozással, 
valamint a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe telepítette a feladatvég-
zéshez kapcsolódó szakmai, képesítési és egyéb feltételek meghatározását.

d) „…a közszolgálat és a családi élet összeegyeztethetőségének elősegítése…”

A Kit. alapvető célként tűzte ki a kormányzati szolgálati munka és a családi élet 
összeegyeztethetőségének elősegítését. Ez a törvény számos pontján tetten érhe-
tő. Egyrészt a munkarend egyéni meghatározásának sokkal nagyobb teret enged 
a törvény, mint a korábbi szabályozás: a napi munkaidő kezdetét és végét nem 
határozza meg, hanem azt a munkáltatói jogkör gyakorlójára bízza, lehetőséget 
adva ezáltal a munkarend egyéni életkörülményekhez történő hozzáigazítására. 
További újdonság a Kit.-ben, hogy a részmunkaidős foglalkoztatás mellett beveze-
tésre került a „home office” (otthoni munkavégzés) jogintézménye. A családbarát 
szemléletet tükrözi a törvényben továbbá az a jogszabályszerkesztési megoldás 
is, hogy a családot alapító és gyermeket vállaló kormánytisztviselőket megillető 
kedvezményeknek és juttatásoknak egy önálló fejezetet szentelt a jogalkotó. Ez 
azonban több puszta jogtechnikai megoldásnál, hiszen ebben a fejezetben a koráb-
ban adható juttatások mellett számos új, a gyermeket nevelő kormánytisztviselők 
élethelyzetét javító intézkedés került szabályozásra.
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I. fejezet

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK (1–4. §)

Juhász Dezső – Ludányi Dávid

Jogpolitikai célok

A Kit. tételes rendelkezéseinek ismertetését és értelmezését megelőzően érde mes 
megvilágítani a törvény megalkotása mögött meghúzódó legfontosabb célkitűzése-
ket, amelyek a Kit. Első Részének felépítésére és tartalmára nézve is eligazodási 
pontként szolgálnak.

1) A kormányzati igazgatás fogalma és jelentősége

a) A Kit. a szabályozásának megközelítését, tartalmát és felépítését a kormányzati 
igazgatás köré rendezi, ami jelentősen túlmutat egy új közigazgatási jogi fogalom 
bevezetésénél. A Kit. első alapvetése, hogy a kormányzati igazgatás a végrehajtó 
hatalom gerince, amely a jelentőségénél fogva elkülönülő, a saját belső logikáját 
érvényre juttató törvényi szabályozást követel meg.

A jogalkotó koncepcionális megközelítése szerint a kormányzati igazgatás a köz-
igazgatás önálló alrendszere. Némileg leegyszerűsítve: a kormányzati igazgatás 
a Kormányra mint a végrehajtó hatalom legfőbb szervére, valamint a Kormány 
irányítása alá tartozó, közhatalmat gyakorló szervezetrendszerre vonatkozó szabá-
lyozás lefedésére törekszik, ideértve az e szervek kötelékében szolgálatot teljesítő 
személyek munkavégzésre irányuló speciális jogviszonyának szabályozását is. Már 
itt szükséges hangsúlyozni, hogy a Kormány irányítása alatt álló szervezetrendszer, 
illetve a foglalkoztatott személyi állomány jóval sokszínűbb a Kit. 1–3. §-aiban 
tételesen felsorolt szerveknél és személyeknél. Elegendő itt csak a Kit. hatálya alá 
nem, vagy az alá csak részben tartozó rendvédelmi, katasztrófavédelmi, vízügyi 
igazgatási vagy adó- és vámszerveinkre gondolni, amelyekre bár szintén elmond-
ható, hogy a Kormány irányítása alatt álló szervezetrendszer integráns részét képe-
zik, azonban a speciális feladatkörök és ágazati szabályozás különleges szervi vagy 
személyi jogállás kialakítását követeli meg.

Összegezve az előzőeket rögzíthető, hogy a „kormányzati igazgatás” fogalmá-
nak centrális rendezőelvvé tétele nem jelenti, illetve nem eredményezte azt, hogy 
a Kit. hatálya a központi közigazgatást teljes mértékben lefedi – mi sem mutatja 
ezt jobban a Ksztv. szerinti központi államigazgatási szervek kategóriájának to-
vábbélésénél –, sokkal inkább egy olyan törekvés, amely a  végrehajtó hatalom 
sokszínű szervi és személyi körének minél nagyobb lefedését tűzi ki célul, illetve 
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magát markánsan megkülönbözteti akár a különleges jogállású szervek, akár az 
önkormányzatok igazgatásától.

b) A Kit. ebből következően egyaránt tartalmaz közigazgatási szervezeti jogi és 
közszolgálati jogi rendelkezéseket. Mielőtt ennek jogpolitikai okait részletesebben 
is kifejtjük, indokolt nagyon röviden jogdogmatikai oldalról is megvilágítani a kér-
dést. A közszolgálati jog jogági elhelyezkedése mai napig vitatott, s a kérdés meg-
ítélésében többféle állásponttal találkozhatunk. A közigazgatási joggal foglalkozók 
szerint a közszolgálati jog a közigazgatási jog részét képezi, akárcsak például a 
közigazgatási eljárásjog vagy a közigazgatási szervezeti jog.1 Ehhez képest a mun-
kajogászok többsége a közszolgálati jogot a munkajog speciális jogterületének – 
tehát ugyancsak nem önálló jogágnak – tekinti. Végül kisebbségben vannak azok 
a szakemberek, akik a közszolgálati jog jogági önállósága mellett érvelnek.2 A Kit. 
azzal, hogy a szervezeti és szolgálati szabályokat egységbe rendezi, a közszolgá-
lati jog közjogi meghatározottságát erősíti (láthatjuk majd, hogy helyenként ennek 
ellenkezője is tapasztalható, ahol a „magánjogias” szabályozás a hangsúlyosabb; 
például a „minőségi csere” esetében).

c) A kormányzati igazgatás fogalmának központi rendezőelvvé tétele, a szervezeti 
és a szolgálati jogviszonyokra vonatkozó egységes szabályozás kialakítása a rend-
szerváltást követő jogalkotás jelentős adóssága volt.

A kormányzati igazgatást el kell különítenünk:
−	 az önkormányzati igazgatástól, amely az önkormányzati igazgatás szer-

vezetrendszerét és az ott dolgozók foglalkoztatási jogviszonyait öleli fel,3 
valamint

−	 az ún. különleges jogállású szervek igazgatásától, amely – jellemzően az el-
látott közfeladatok, illetve a szervi autonómia szempontjaira figyelemmel –  
a speciális közjogi státusszal rendelkező szervekre terjed ki.4

2) A szabályozás egységessége

a) A Kit. megalkotását közvetlenül megelőzően a kormányzati igazgatásra vonat-
kozó szabályrendszert az egyes ágazati törvényeken túlmenően négy törvény tar-
talmazta:

−	 a Ksztv. a központi államigazgatásra, vagyis a Kit. terminológiája alapján a 
központi kormányzati igazgatásra vonatkozó alapvető szabályokat fektette 
le, ahol a szervezeti struktúrára vonatkozó rendelkezések keveredtek az 
egyes tisztségviselőkre vonatkozó közszolgálati jogi szabályokkal;

−	 a Khtv. a területi államigazgatás, vagyis az általános hatáskörű fővárosi és 
megyei kormányhivatali rendszer státuszát és működését rendezte, azon-

1 Lásd például: Temesi (2018): i. m. 275–286.
2 Lásd az önállóság melletti és elleni érvelésre példaként: Kun – Petrovics (2014). Vö. 

György (2018c).
3 Mötv., Kttv.
4 Küt.
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ban a szervezeti szabályozás itt is keverten jelent meg a tisztviselőkre vo-
natkozó közszolgálati, továbbá egyes eljárásjogi és technikai szabályokkal;

−	 a Kttv. teljeskörűen szabályozta a Kit. terminológiája alapján a központi 
kormányzati igazgatásban szolgálatot teljesítők kormányzati szolgálati jog-
viszonyának tartalmát, azonban – függetlenül az egyes szervek jelen tősen 
eltérő sajátosságaitól – nagyrészt az önkormányzati, továbbá a különleges 
jogállású szervek igazgatásában szolgálatot teljesítő tisztségviselőire vo-
natkozó szabályozáshoz hasonló tartalommal;

−	 az Áttv. az egységes kormányzati szolgálati jogviszonyt megbontva sza-
bályozta a Kit. terminológiája szerinti területi kormányzati igazgatásban 
dolgozók kormányzati szolgálati jogviszonyát.

b) A Kit. a fent említett törvények egyes szabályait szintetizálva, új logikai rend-
szerben, az oda nem illő tárgyköröket leválasztva foglalja össze a kormányzati 
igazgatás joganyagát. Ez több annál, mint hogy a jogalkotó mechanikusan átvette 
és újra rendszerezte a korábban hatályos jogállási szabályokat. Látni fogjuk a ké-
sőbbi magyarázatoknál, hogy a Kit. a korábbi törvényekhez képest másfajta szabá-
lyozási koncepciót követ, és számos új jogintézményt vezet be.

c) A jelzett egységesítési törekvés számos ponton megragadható, amelyek közül 
itt kettő emelendő ki:

−	 Vertikális szemléletű egységesítésként – egyben a kormányzati igazgatás 
egyik legfontosabb elemeként – azonosítható, hogy a Kit. a hatálya alá tar-
tozó szerveket és a kormányzati igazgatás tisztségviselőinek különféle jog-
viszonyait a kormányzati igazgatási szervezetrendszer csúcsától (Kormány) 
annak legalsó szintjéig (járási hivatalok) szabályozza. Ez a megközelítés 
illeszkedik a klasszikus államigazgatási megközelítéshez, amely mind az 
irányítási-felügyeleti, mind pedig a vezetési viszonyokban a hierarchikus, 
piramisszerű működésen alapul, ugyanakkor a Kit. a korábbi szabályozás-
hoz képest a lehetséges legnagyobb vertikumban foglalja keretbe a korábbi 
törvények hierarchikus viszonyait. Megjegyzendő, hogy az egységességre 
való törekvés bizonyos esetekben „újraegyesítést” eredményezett, amely-
nek talán a legjobb példája a kormányhivatali állomány visszaemelése a 
kormánytisztviselői rétegbe, ami ebből a szempontból az Áttv. megalkotása 
előtti megközelítést hozta vissza.

−	 Horizontális jellegű egységesítésként fogható fel az az újítás, hogy a Kit. a 
kormányzati működés és a jogviszonyok szabályozásánál egymás mellé he-
lyezi a szervezeti és a tisztségviselők státuszával kapcsolatos köz szolgálati 
jogi szabályozást, ami kézenfekvő, ugyanakkor merőben új szemléletű 
változást jelent a hazai közigazgatási és közszolgálati jogban. A Kit. által 
közvetített alapelvi jelentőségű tétel, hogy a kormányzati igazgatási szer-
vekre vonatkozó szabályozás nem  értelmezhető a kormányzati személyzeti 
politika, a létszámgazdálkodás, továbbá a tisztségviselők munkavégzésre 
irányuló jogviszonyaira vonatkozó szabályrendszer nélkül, és fordítva.
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d) Másik nézőpontból arra is szükséges rávilágítani, hogy a közigazgatási szervezeti 
és közszolgálati jogi szabályok egységesítése a fentiek szerint megtörtént, ugyan-
akkor ez a közszolgálati jogi szabályozás további differenciálódását is maga után 
vonta. Amíg 2012-ben a Kttv. valamennyi közigazgatási tisztviselői réteg jogviszo-
nyát szabályozta (közvetlenül vagy háttérjogszabály formájában), addig napjaink-
ban a Kttv., a Kit., a Küt., a Hszt., valamint az Ásztv. is különálló módon szabályozza 
tisztviselői személyi állományának munkavégzési szabályait. A jogalkotó tehát – bár 
kivételekkel, lásd például a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetét – inkább a 
szervi egységességet helyezte előtérbe a foglalkoztatási szabályok egységessége 
helyett.5

e) A közigazgatási szervezeti és a közszolgálati jogi szabályozás egységes meg-
közelítése a Kit. szabályozásában messze túlmutat egy alapelvi jelentőségű tételen.  
A XXI. század első két évtizede – különösen a 2008-as gazdasági válság óta eltelt 
időszak – megmutatta, hogy az információs társadalom és a tudáshoz való hozzá-
férés, a gazdasági változásokhoz és más, az állampolgárok mindennapi életét befo-
lyásoló eseményekhez való gyors alkalmazkodás, az  állam és a közigazgatás folya-
matosan és gyorsan változó feladatai meghaladják a hagyo mányos közigazgatási 
szervezeti és közszolgálati jogi szabályozást. A Kit. mögött meghúzódó jogalkotói 
szándékok mögött egy dinamikusan működő államigazgatási rendszer felépítése 
húzódott meg, amely a közigazgatás teljesítményének növelését és gyors alkalmaz-
kodóképességét szolgálja a Kormány szervezetalakítási szabadságának kiteljesíté-
sével, az álláshely-gazdálkodás és -allokáció szabályozásával, a szervi és a szemé-
lyi szabályok összehangolásával, továbbá a karrieralapú közszolgálati szabályozás 
meghatározott kötöttségeinek (például a szenioritásalapú előmenetel) feloldásával.

f) A közigazgatási szervezeti és közszolgálati jogi szabályozás egységességét a Kit. 
számos tételes rendelkezése mutatja, itt csak néhány példát kiragadva:

−	 A Kit. III. Része az álláshelyalapú kormányzati létszámgazdálkodás szabá-
lyait fekteti le, amely a korábbi szabályozásban nem ismert jogi kapcso-
latot hoz létre a szervhez allokált álláshely és a tisztségviselő jogviszonya 
között. A munkavégzésre irányuló jogviszony álláshelyen jön létre, ese-
tében elsődleges jelentősége nem annak van, hogy az álláshely melyik 
szervhez tartozik, hanem annak, hogy az adott álláshely milyen feladatok 
ellátására szolgál. Ennek révén mind a szervi jogutódlás szabályai, mind 
pedig a tisztségviselők más szerv kötelékébe helyezésének szabályrend-
szere is egyszerűsödik.

−	 Szervezetalakítási szabadságára visszavezethetően a Kormány már a Kit. 
hatálybalépését megelőzően is széles jogkörrel rendelkezett az államigaz-
gatási szervek alapításához, átalakításához, illetve megszüntetéséhez kap-
csolódóan. A Kit. a szervezeti jellegű döntések szintjére emeli a létszám-
gazdálkodási kérdéseket, amiből következően valamennyi, a Kit. hatálya 
alá tartozó szerv esetében a Kormány döntése szükséges a szerv létszámá-
nak megállapításához, módosításához.

5 Hazafi (2019): i. m. 18–28. Vö. Ludányi (2020).
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g) A fentiekkel a tételes szabályozásban, gyakorlati szempontból is megvalósul a 
feladattelepítés, a szervezeti keretek kialakításával kapcsolatos döntés, a felada-
tellátáshoz szükséges létszámmal kapcsolatos döntés, továbbá az álláshelyekhez 
kötött jogviszonyok egysége.

Magyarázat a Kit. §-aihoz

1. § [Hatály]

(1) E törvény hatálya a kormányzati igazgatás szerveinek (a továbbiak-
ban: kormányzati igazgatási szerv) jogállására és szervezetére, továbbá  
a kormányzati igazgatási szervek tisztségviselőinek szolgálati jogviszo-
nyára terjed ki.

(2) A Kilencedik Rész hatálya kiterjed a kormányzati igazgatási szervek 
munkavállalóira és azok munkaviszonyára.

(3) Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba 
beosztott bíróra, bírósági titkárra, illetve ügyészre, valamit a bírák jog-
állásáról és javadalmazásáról szóló törvényben meghatározott érintett 
szervhez beosztott bíróra, bírósági titkárra, ha törvény másként nem ren-
delkezik, a kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseket kell megfe-
lelően alkalmazni.

(4) E törvény hatálya a 2. §-ban nem szereplő – kormányzati igazgatási 
szerv irányítása vagy felügyelete alatt álló – szervnél foglalkoztatott sze-
mélyek kormányzati szolgálati jogviszonyára és munkaviszonyára akkor 
terjed ki, ha a munkavégzésre irányuló jogviszony az e törvény szerinti 
álláshelyen jön létre, illetve áll fenn.

(4a) Az 1/A. § hatálya kiterjed azokra a foglalkoztatottakra, akiknek a 
kormányzati szolgálati jogviszonya az 1/A. § alapján jön létre, valamint az 
őket foglalkoztató szervekre.

(5) E törvény rendelkezéseit a Központi Statisztikai Hivatalra a hivata-
los statisztikáról szóló törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkal-
mazni.

(6) E törvény hatálya nem terjed ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szemé-
lyi állományába tartozó foglalkoztatottak kormányzati szolgálati jogviszo-
nyára és munkaviszonyára.

(7) E törvény hatálya nem terjed ki a Bevándorlási és Menekültügyi Hiva-
tal személyi állományába tartozó foglalkoztatottak kormányzati szolgálati 
jogviszonyára és munkaviszonyára.

1. A foglalkoztatási törvények esetében megkülönböztethetjük azok személyi 
(szervi) és tárgyi hatályát.

a) A személyi hatály azt fejezi ki, hogy a törvény milyen személyi körre terjed 
ki (a Kit. esetében példaként hozhatók a kormánytisztviselők vagy a szak-
mai felső vezetők);
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b) a szervi hatály arra ad választ, hogy e személyi körre vonatkozó szabá-
lyokat milyen szerveknél történő foglalkoztatás esetén kell alkalmazni  
(a Kit. szervezeti szabályai vonatkozásában ezt úgy kell értelmezni, hogy a 
szervezeti – strukturális vagy institucionális – jogi normák milyen szervek 
felépítését, működését határozzák meg; erre hozható példaként a Kit. alap-
ján egy minisztérium vagy egy központi hivatal);

c) a tárgyi hatály pedig a törvény szabályozási tárgyát, azaz azokat a jog-
viszony(oka)t (például ilyen a kormányzati szolgálati vagy a politikai szol-
gálati jogviszony) mutatja meg, amely(ek)re nézve az rendelkezéseket 
 állapít meg (a Kit. szervezeti szabályai esetében ez alatt elsősorban a szer-
vek struktúrájára, belső szervezeti felépítésére vonatkozó jogi normákat, 
illetve a belső szervezeti egységek szintjeinek és egymáshoz való viszonyá-
nak leírására vonatkozó szabályokat kell érteni).

d) A negatív hatály azt fejezi ki, hogy milyen személyi körre és/vagy milyen 
szervekre nézve nem kell adott törvény, vagy egyéb jogszabály rendelke-
zéseit alkalmazni.

e) A törvény időbeli hatályáról, annak hatálybalépéséről a záró rendelkezések 
között esik szó (Kit. Tizedik Rész).

2. A fentebb jelzett közigazgatási szervezeti és közszolgálati jogi egységet a leg-
inkább lényegre törő módon a Kit. 1. § (1) bekezdése fogalmazza meg, amely 
kimondja, hogy a törvény hatálya a kormányzati igazgatási szervekre, valamint 
a kormányzati igazgatási szervek tisztségviselőinek szolgálati jogviszonyára ter-
jed ki. A kormányzati igazgatási szerv, valamint a tisztségviselő gyűjtőfogalmak 
bevezetésével a Kit. új, a korábbi szabályozásban nem alkalmazott közigazgatási 
szervezeti és közszolgálati jogi kategóriákat teremtett.

Itt jegyezzük meg, hogy a Kit. használja a „közigazgatási szerv” fogalmát is a 
közigazgatási gyakorlat értelmezéséhez. Ennek kapcsán közigazgatási szerv alatt 
érti a Kttv. hatálya alá tartozó szervet és a kormányzati igazgatási szervet [Kit. 
280 § (1) bek. 16. pontja].

3. A Kit. hatálya két jól elkülönülő részre osztható; egyrészt a kormányzati igaz-
gatási szervek szervezeti szabályaira (főleg közigazgatási szervezeti jogi normák), 
másrészt a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott személyek munka-
végzési szabályaira (közszolgálati anyagi és alaki jogi normák).

A megkülönböztetés jelentőségét mutatja, hogy a Kit. alkalmazhatósága köz-
igazgatási szervezeti és közszolgálati jogi szempontból eltérően is viselkedhet.  
A Kit. hatályra vonatkozó szabályozásának alapján ugyanis:

a) vannak olyan kormányzati igazgatási szervek, amelyek foglalkoztatottjai-
nak a jogviszonyára – a feladatellátás, valamint a jogviszony egyes eleme-
inek speciális jellegére figyelemmel – a Kit. hatálya nem terjed ki (például 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint az Országos Idegenrendészeti Fő-
igazgatóság személyi állománya);

b) vannak olyan foglalkoztatottak, akik nem minősülnek a Kit. szerinti tiszt-
ségviselőnek (például munkavállalók, minisztériumba beosztott bírók, 
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ügyészek), jogviszonyukra a foglalkoztató kormányzati igazgatási szervre 
figyelemmel mégis a Kit. rendelkezései irányadók – ha törvény másként 
nem rendelkezik –, természetszerűleg a jogviszony és a feladatkör sajátos 
jellege miatt alkalmazandó speciális szabályok – és egyéb jogszabályok 
rendelkezéseinek – figyelembevételével;

c) van továbbá olyan kormányzati igazgatási szerv (Központi Statisztikai 
Hivatal), amely mind közigazgatási szervezeti, mind közszolgálati jogi 
szempontból a Kit. hatálya alá tartozik – hiszen kormányzati főhivatalban 
foglalkoztatott kormánytisztviselők látják el a feladatokat –, ugyanakkor 
jogállására figyelemmel a rá vonatkozó ágazati törvényben (Stt.) foglalt 
eltérésekkel kell a Kit.-et alkalmazni;

d) külön érdemes továbbá szólni azokról a szervekről, amelyek – mivel nem 
kormányzati igazgatási szervek – szervi szempontból nem tartoznak a Kit. 
hatálya alá, azonban a Kit. 1. § (4) bekezdése alapján a munkavégzésre 
irányuló jogviszonyra a Kit.-et kell alkalmazni; ilyen „hibrid” szerv a Nem-
zeti Földügyi Központ.

4. A Kit. Kilencedik Részének hatálya kiterjed a kormányzati igazgatási szervek 
munkavállalóira és munkaviszonyukra. Ennek magyarázatával később részletesen 
is foglalkozunk. Itt elegendő annyit rögzítenünk, hogy a kormányzati igazgatási 
szervnél foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyára az Mt.-t az e törvényben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni [Kit. 278. § (1) bek.]. Ezt a Kit. úgy 
oldja meg, hogy egyrészt meghatározza azokat az Mt. rendelkezéseket, amelyek 
a kormányzati igazgatási szervnél alkalmazott munkavállalók munkaviszonyára 
nem alkalmazhatók. Másrészt előírja pontosan azt is, hogy a Kit. mely szabályait 
kell alkalmazni az e személyi körbe sorolható munkavállalók munkaviszonyára. Ez 
utóbbit kétféle módon teszi meg a Kit.; vagy közvetlenül [Kit. 1/A. § (10) bek., 
54. § (1) bek. d) pont, 77/A. §, 110. § (3) bek., 278–279. §] vagy pedig utaló 
szabályokkal [Kit. 278. § (2) bek., (5) bek. a)–b) pontjai, (6) bek., 279. § (1a) 
bek., (7)–(8) bek.]. Több esetben a munkaviszonynak pusztán – például a szolgá-
lati elismerésre – jogosító időtartamok számítása szempontjából van jelentősége 
[például Kit. 145. § (3) bek.].

5. Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott  bíróra, 
bírósági titkárra, illetve ügyészre, valamit a Bjt.-ben meghatározott érintett szerv-
hez beosztott bíróra, bírósági titkárra, ha törvény másként nem rendelkezik, a 
kormánytisztviselőkre vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni. Az 
Üsztv. szabályozza az ügyészségi szolgálati jogviszonyt, a Bjt. a bírósági szolgálati 
jogviszonyt, míg az Iasz. az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyát.

a) Bírósági szolgálati jogviszonyban kizárólag a bírák állnak.6 A Bjt. egyfelől úgy 
fogalmaz, hogy a bírót az Országos Bírósági Hivatal elnöke az igazságügyért  felelős 
miniszterrel egyetértésben – továbbá a bíró hozzájárulása mellett – az igazság-

6 Lásd az Üsztv., Bjt., Iasz. hatályra vonatkozó rendelkezéseit.
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ügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba is beoszthatja.7 A bírót a 
minisztériumba a jogszabályok előkészítésében történő részvétel, kegyelmi ügyek 
intézése vagy egyéb igazságügyi munkatapasztalatot igénylő feladat ellátása cél-
jából lehet beosztani.8 Másfelől szintén a Bjt.-ben olvashatjuk, hogy az Országos 
Bírósági Hivatal elnöke a közigazgatási ügyekben eljáró bírót az Alkotmánybíróság 
Hivatalába, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalába, az Állami Számvevőszékre, 
az ügyészségre, központi államigazgatási szervhez, valamint fővárosi és megyei 
kormányhivatalhoz is beoszthatja. A Bjt. ezt a szervi kört gyűjtőfogalom beve-
zetésével érintett szerveknek nevezi (ebből számunkra természetesen a központi 
 államigazgatási szervek, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok a legfon-
tosabbak). Ebben az esetben az érintett szervhez történő beosztást a közigazgatási 
ügyekben eljáró bíró kérelmére az érintett szerv vezetője – az ügyészség esetén 
a legfőbb ügyész – kezdeményezheti. A beosztáshoz a bíró felett munkáltatói jog-
kört gyakorló bíróság elnökének egyetértése szükséges.9 A beosztás célja, hogy 
a bíró az érintett szerv tevékenységében való részvétellel szakmai gyakorlatot és 
ismereteket szerezzen, valamint az érintett szerv tevékenységét közigazgatási  bírói 
tapasztalatával támogassa.10

A minisztériumba és az érintett szervhez beosztott bíróra vonatkozó szabályo-
kat a Bjt. is meghatároz.11 A minisztériumba beosztott bíró jogállására közvetlenül 
állapít meg rendelkezéseket a Bjt. a 60–62. §-aiban (a minisztériumba beosztott 
bíró jogállására), a 69/A. §-ában (a rendszeres bírói értékelés alóli mentesülésre), 
a 147. § (3a) bekezdésében (a minisztériumba beosztott bíró adatainak nyilván-
tartása tárgyában).12 Utaló szabályokat tartalmaz a Bjt. 35–55. §-ainak (a 45. § 
kivételével a bíró jogai és kötelességei tárgyában),13 105–129. §-ainak (a fegyelmi 
felelősségre vonás tárgyában),14 167–194. §-ainak (a bíróra vonatkozó javadalma-
zás szabályai tárgyában),15 197–207. §-ainak (vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség tárgyában)16 a megfelelő alkalmazására nézve.17 A minisztériumba beosztott 
bíró felett a munkáltatói jogkört az igazságügyért felelős miniszter gyakorolja.18 Az 
érintett szervhez beosztott bíró felett pedig az érintett szerv vezetője gyakorolja a 
munkáltatói jogkört (ez gyakorlati szempontból például azt jelenti, hogy fegyelmi 
eljárás megindítására a miniszter vagy az érintett szerv vezetője jogosultak).19 Az 
érintett szervhez beosztott bíró jogállására egyebekben a minisztériumba beosztott 

7 Bjt. 27. § (2)–(3) bek.
8 Bjt. 60. § (1) bek.
9 Bjt. 27/A. (2) bek.

10 Bjt. 62/A. § (1) bek.
11 Bjt. 60 –62/A. §.
12 A minisztériumba beosztott bíró hivatali munkáját az igazságügyért felelős miniszter a kor-

mánytisztviselőkre irányadó szabályok szerint értékeli [Bjt. 71. § (5) bek.].
13 Bjt. 61. § (2) bek.
14 Bjt. 130. §.
15 Bjt. 195. §.
16 Bjt. 211. §.
17 Bjt. 195–196. §.
18 Bjt. 60. § (4) bek.
19 Bjt. 130. §
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bíró jogállására, valamint a beosztás megszűnésére vonatkozó rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni.20 A Bjt.-ben nem szabályozott kérdésekben azonban a Kit. 
kormánytisztviselőire vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. A Bjt. a 
minisztériumba és az érintett szervhez beosztott bíróra két helyen is konkrétan – a 
teljesítményértékelés21 és a rendkívüli munkavégzés ellenértékeként megállapítha-
tó szabadidő-átalány22 esetében – a kormánytisztviselőkre vonatkozó kormányzati 
szolgálati jogviszony szabályait rendeli alkalmazni. Ha ilyen módon – beosztással –  
kerül sor egy Kit. alapján létrejött szakmai vezetői álláshely betöltésére, akkor nem 
kell alkalmazni a Kit. 3. § (6) bekezdésének b) pontját. A Bjt. szerint a minisztéri-
umba, valamint az érintett szervhez beosztott bíró a vezetői tisztségek közül kizá-
rólag főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi vagy osztályvezetői munkakört 
tölthet be, illetve álláshelyen foglalkoztatható.23 Mindez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a beosztás alapján foglalkoztatott bírók egyfelől azzal, hogy a Kit. szerinti 
álláshelyen kerülnek foglalkoztatásra – amit az alaplétszám számítása esetén is 
figyelembe kell venni –, másfelől, hogy egyes kérdésekben a kormánytisztviselőre 
vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell rájuk, még nem kerülnek kormányzati 
szolgálati jogviszonyba. A Bjt. ugyanis a beosztás mindkét típusáról a beosztástól 
eltérő foglalkoztatási formák körében rendelkezik,24 és így a minisztériumba és az 
érintett szervhez történő beosztás sem érinti a bíró bírói tisztségét. Fontos korlá-
tozás a bírói tisztség szempontjából ugyanakkor, hogy egyik beosztás során sem 
folytathatnak a beosztott bírók ítélkező tevékenységet.25

b) Akárcsak a bíró esetében, az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági titkárt 
az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba és legfeljebb egy 
évre a Bjt.-ben meghatározott érintett szervhez ugyancsak beoszthatja.26 A mun-
káltatói jogkört – a fegyelmi eljárás elrendelésének és lefolytatásának, valamint az 
igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony megszüntetésének kivételével – a 
minisztériumba beosztott bírósági titkár tekintetében az igazságügyért felelős mi-
niszter, az érintett szervhez beosztott bírósági titkár tekintetében az érintett szerv 
vezetője gyakorolja.27 A bírósági titkár jogviszonyának szabályozása egyebekben 
hasonlóképpen történik, mint ahogy azt fentebb a bírák esetében már megismer-
hettük. Az Iasz. 42/C. §-a rendezi a minisztériumba vagy az érintett szervhez be-
osztott bírósági titkárra vonatkozó speciális szabályokat. Ezt nagyrészt – főleg az 
igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyára – utaló szabályokkal és az ezek-
hez kapcsolt eltérő rendelkezésekkel teszi meg. Ahogy a bíró esetében a Bjt., úgy a 
bírósági titkárra nézve az Iasz. is úgy fogalmaz, hogy az ilyen szervekhez beosztott 
bírósági titkár hivatali munkáját a beosztás szerinti szerv vezetője a beosztás sze-

20 Bjt. 62/A. § (4) bek.
21 Bjt. 71. § (5)–(6) bek.
22 Bjt. 195. § (7) bek.
23 Bjt. 39. § (3) bek.
24 Bjt. 15. A bírói beosztás különös esetei és egyéb, a beosztástól eltérő foglalkoztatás.
25 Bjt. 60. § (2) bek., 62/A. § (3) bek.
26 Iasz. 42/B. § (1)–(2) bek.
27 Iasz. 42/B. § (4) bek.
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rinti szervnél szolgálatot teljesítő alkalmazottakra irányadó – tehát kormánytisztvi-
selőkre vonatkozó – szabályok szerint értékeli.28

c) A legfőbb ügyész az ügyészt – hozzájárulásával és az igazságügyért felelős mi-
niszter egyetértése esetén – beoszthatja az igazságügyért felelős miniszter által 
vezetett minisztériumba a jogszabályok előkészítésében való részvétel vagy más 
ügyészi munkatapasztalatot igénylő feladat ellátása céljából.29 A minisztériumba 
beosztott ügyész megtartja ügyészi tisztségét, de ügyészi jogkört nem gyako-
rolhat (ez többek között azt is jelenti, hogy megszűnik ügyészi tanácstagsága a 
hat hónapot meghaladó időtartamú, minisztériumba való beosztásával).30 Az így 
beosztott ügyészre vonatkozó szabályokat az Üsztv. a Bjt.-hez és az Iasz.-hez 
hasonlóan határozza meg. Elsősorban az Üsztv. rendelkezéseit rendeli alkalmazni. 
Vannak olyan kérdések, amelyeket közvetlenül, és vannak olyanok is, amelye-
ket utaló szabályokkal határoz meg. Az általános ügyészi szolgálati jogviszony-
ra történő utaló szabályokat találhatunk a díjazásra,31 az összeférhetetlenségre,32 
az igazolási kötelezettség alá tartozó egyes esetekre,33 a kötelező részmunkaidős 
foglalkoztatás kikötésére,34 a pihenőidőre, valamint a fegyelmi eljárásra nézve35 
(megfelelő eltérések mellett).36 Az Üsztv. 28–29. §-a közvetlenül határozza meg a 
minisztériumba beosztott ügyész speciális szabályait. Mint fentebb, úgy az ügyész 
esetében is a kormánytisztviselői szabályok szerint kell a beosztott bíró munkáját 
értékelni.37 A minisztériumba beosztott ügyészt ügyeleti és készenléti díj nem illeti 
meg, rendkívüli munkavégzéséért a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok 
szerint szabadidő-átalány állapítható meg.38 A minisztériumba beosztott ügyész 
adatait a minisztériumban kell nyilvántartani.39

Valamennyi esetkörrel kapcsolatban említést érdemel, hogy a Bjt.,40 az Iasz.41 
és az Üsztv.42 egyaránt alkalmazni rendeli egyes, nem szabályozott kérdésekben az 
Mt. rendelkezéseit.

28 Iasz. 42/C. § (1) bek.
29 Üsztv. 28. § (1) bek.
30 Üsztv. 9. § (1) bek. c) pont, 28. § (2) bek.
31 Üsztv. 28. § (2) bek., 77. § (1) bek.
32 Üsztv. 44–48. §.
33 Üsztv. 49. § (1) bek.
34 Üsztv. 55. §.
35 Üsztv. X. fejezet
36 Üsztv. 79. §.
37 Üsztv. 50. § (4) bek.
38 Üsztv. 56. § (7) bek.
39 Üsztv. 107. § (6) bek.
40 Bjt. 222. §.
41 Iasz. 124. §.
42 Az Üsztvt.-ben nem szabályozott kérdésekben az Mt.-t kell alkalmazni, kivéve, ha az Üsztv. 

ezt kizárja (például kollektív szerződés). Egyes rendelkezéseket az Üsztv.-ben foglalt elté-
résekkel kell alkalmazni.
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6. A Kit. negatív hatálya egyes szerveket kivesz a törvény alkalmazása alól (Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal, Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal), míg a Központi 
Statisztikai Hivatalra nézve e törvény szabályait az Stt.-ben meghatározott eltéré-
sekkel rendeli alkalmazni. Szükséges ugyanakkor előrebocsátani, hogy a Kit.-ben 
rögzített negatív hatály valamennyi esetben részlegesen érvényesül; egyes kérdé-
sekben a Kit.-et kell alkalmazni, másokban pedig annak alkalmazása kizárt.

a) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, illetve a Bevándorlási és Menekültügyi Hiva-
tal (Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság) állományára annak ellenére nem 
terjed ki a Kit. hatálya, hogy egyébként a Kormány Statútum,43 illetve a saját 
jogállási törvényeik is központi hivatalnak minősítik e szerveket.44 A Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal személyi állományába tartozó kormánytisztviselőkre és kormányzati 
ügykezelőkre – továbbra is – a Kttv. rendelkezéseit kell alkalmazni a NAV tv.-ben 
foglalt eltérésekkel, így a NAV tv. háttérjogszabályának az államigazgatási felada-
tokat teljesítő foglalkoztatottak tekintetében a Kttv. tekinthető.45 A Bevándorlási 
és Mene kültügyi Hivatal jogállásának szabályozása ugyancsak változáson esett át, 
hiszen a korábban Kttv. hatálya alatt álló államigazgatási szerv, idegenrendésze-
ti szerv formájában – Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság elnevezéssel –, 
 rendészeti feladatokat ellátó szervvé alakult át, s a Hszt. hatálya alá került, dol-
gozóinak kormányzati szolgálati jogviszonya pedig jogviszonyváltással hivatásos 
szolgálati jogviszonnyá alakult.46

b) Az Stt. III. fejezete rendelkezik részletesen a Központi Statisztikai Hivatal jog-
állásáról. A Kit.-hez képest eltérésekkel leginkább a Központi Statisztikai Hivatal 
vezetői esetében találkozhatunk. Az Stt. megfogalmazása alapján ugyanis törvény 
eltérő rendelkezése hiányában a Központi Statisztika Hivatal elnöke és elnökhelyet-
tesei jogviszonyára – az Stt.-ben foglalt eltérésekkel – a Kit. szakmai vezetői állás-
helyet betöltő kormánytisztviselőjére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.47 Az 
Stt. speciális szabályokat állapít meg a szerv irányítására és vezetésére,48 az elnök 
és az elnökhelyettesek kinevezésére,49 a jogviszonyuk megszűnésére és megszün-
tetésére,50 a díjazásukra,51 valamint a szabadságukra52 nézve.

c) Az álláshely betölthető a kormányzati igazgatási szervhez vezényelt vagy ki-
rendelt hivatásos szolgálati jogviszonyban, valamint szerződéses vagy hivatásos  

43 A Kormány Statútum 1. melléklete a belügyminiszter irányítása alatt álló központi állam-
igazgatási szervként nevesíti az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságot.

44 NAV tv. 1. § (1) bek.
45 NAV tv. 15. § (1) bek. a) és c) pontjai, (2) bek. a) pont.
46 Hszt. 366. §.
47 Stt. 10. §.
48 Stt. 9–12. §.
49 Stt. 13–15. §.
50 Stt. 16–18. §.
51 Stt. 19. §.
52 Stt. 20. §.
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katonai szolgálati viszonyban álló személlyel is. Ugyanakkor ebben az esetben – a 
hivatásos szolgálati jogviszony és a katonai szolgálati viszony szünetelése eseté-
nek kivételével – nem jön létre a kormányzati szolgálati jogviszony és a hivatásos 
szolgálati jogviszony, valamint a katonai szolgálati viszony továbbra is fennáll [Kit. 
54. § (3) bek.].

7. A Kit. – akárcsak az Mt. – függő és önállótlan jogviszonyokat szabályoz.53 Mint 
már említettük, a Kit. szabályozási tárgya széles körű; a kormányzati igazgatási 
szervek felépítésére vonatkozó szervezeti jogi rendelkezésektől kezdve a foglal-
koztatási jogviszonyok szabályain keresztül a felelősségi és a közszolgálati jogvitás 
jogviszonyokra is vonatkozik. A Kit. hatálya azonban a bevezető rendelkezésekben 
rögzített jogalanyok jogviszonyai mellett speciálisan kiterjed egyéb jogviszonyokra 
is. Így a Magyar Kormánytisztviselői Kar és a kormánytisztviselők közötti kötelező 
tagsági jogviszonyra [Kit. 76. § (3) bek.]; a kormányzati igazgatási szerv és az 
ösztöndíjat elnyert személy ösztöndíjas jogviszonyára (Kit. 88. §); az érintett felek 
– kormányzati szolgálati jogviszonyon túlmutató – megállapodására, mint a kor-
mányzati igazgatási szerv és a kormánytisztviselő közötti tanulmányi szerződésre 
[Kit. 151. § (3)–(13) bek.] szintén kiterjed a törvény hatálya. Érdemes hangsú-
lyozni azonban, hogy a külszolgálati kirendelés és a nemzeti szakértői tevékenység 
folytatása nem érinti a kormányzati szolgálati jogviszonyt [Kit. 102. § (3) bek., 
103. § (1) bek.]. A Kit. hatálya kivételesen olyan jogalanyokra is kiterjedhet, akik 
nem állnak kormányzati szolgálati – vagy valamilyen más foglalkoztatási – jogvi-
szonyban. Példaként említhetjük erre jogi képviselet esetében a kormánytisztviselő 
és a meghatalmazott képviselője között létrejövő jogi kapcsolatot (Kit. 70. §).54

8. 2020. január 1-jétől hatályos a Kit. 1. § új (4a) bekezdése, amely – az 1/A. §-sal 
együtt – rendezi a Kit. hatálya alá nem tartozó szervek kormányzati igazgatási 
szervvé alakulásának egyes kérdéseit. Figyelemmel arra, hogy ebben az esetben 
a foglalkoztatotti állomány is a Kit. személyi hatálya alá kerül, az 1. §-t szükséges 
volt kiegészíteni ezzel a személyi körrel.

Kapcsolódó jogi szabályozás az 1. §-hoz
−	 Bjt.
−	 Hszt.
−	 Iasz.
−	 Kit.
−	 Mt.
−	 NAV tv.
−	 Stt.
−	 Üsztv.
−	 Kormány Statútum

53 Vö. Kiss et al. (2019), Mt. 2. §.
54 Kiss et al. (2019), Mt. 2. §.
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1/A. § [A törvény alkalmazása új kormányzati igazgatási szervre]

(1) Ha jogszabály rendelkezése folytán valamely szerv e törvény hatálya 
alá tartozó kormányzati igazgatási szervvé alakul át (e § alkalmazásában: 
új szerv), az új szervre és annak foglalkoztatottjaira – törvény vagy kor-
mányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – e törvény rendelkezéseit a 
szerv átalakulását követő harmadik hónap első napjától kell alkalmazni.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a 2. §-t, a 4. §-t, a Második 
Részt és az 51. §-t az új szerv létrehozását követő naptól kell alkalmazni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti időpontig az új szervnél foglalkoztatottak 
jogviszonyára az új szerv jogelőd szervénél (e § alkalmazásában: jogelőd 
szerv) foglalkoztatottak jogviszonyára irányadó szabályokat kell alkal-
mazni.

(4) A jogelőd szervnél foglalkoztatottnak a jogelőd szervvel fennálló 
foglalkoztatási jogviszonya – ide nem értve a munkaviszonyt – az (1) be-
kezdésben meghatározott időpontban az e törvény szerinti kormányzati 
szolgálati jogviszonnyá alakul át. A foglalkoztatottat a jogviszony átala-
kulását követő 15 napon belül tájékoztatni kell a jogviszony átalakulásá-
ról, részére az e törvény szerinti beosztási okiratot ki kell állítani, illetmé-
nyét a (12) és (13) bekezdés alapján meg kell állapítani.

(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a jogviszony, 
ha a foglalkoztatott nem felel meg a kinevezés általános feltételeinek. 
 Ebben az esetben a foglalkoztatott jogviszonyának megszűnésére a 114. § 
(3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(6) Az (5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni, ha a foglalkoztatottal 
szemben az e törvény szerinti összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha az 
összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és ennek érdekében a 
foglalkoztatott a jogviszony átalakulását megelőzően intézkedik, és ezt 
igazolja.

(7) A foglalkoztatottat – a (4) bekezdés szerinti beosztási okirat közlését 
követő öt munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére – a 89. § (5) 
bekezdésének megfelelő alkalmazásával fel kell menteni azzal, hogy a ki-
nevezésmódosítást megelőző illetményén a (12) és (13) bekezdés szerinti 
illetményt kell érteni.

(8) A foglalkoztatott jogviszonyának a (4) bekezdés szerinti átalakulása 
esetén a jogviszonyt a próbaidő, a végkielégítésre és a szolgálati elisme-
résre való jogosultság szempontjából folyamatosnak kell tekinteni.

(9) A határozatlan időtartamú foglalkoztatási jogviszony – eltérő törvé-
nyi rendelkezés hiányában – határozatlan időtartamú kormányzati szol-
gálati jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás 
esetén a jogviszony teljes munkaidős kormányzati szolgálati jogviszonnyá 
alakul át.



44

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

(10) A munkáltatói jogkör gyakorlója az új szervnél foglalkoztatott mun-
kavállaló munkaviszonyát – hozzájárulásával – az (1) bekezdésben meg-
határozott időpontban kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakíthatja át 
azzal, hogy az illetménye nem lehet kevesebb a munkavállalót a foglalkoz-
tató szerv átalakulásának napján megillető munkabérnél. Amennyiben a 
munkaviszony a foglalkoztató szerv átalakulásának napját követően jött 
létre, a jogviszony átalakulása esetén az illetmény nem lehet kevesebb a 
munkaszerződés szerinti munkabérnél.

(11) Az új szerv alaplétszámának megállapítására és álláshelyeinek be-
sorolására az 51. § szerinti eljárás keretében kerül sor. Az álláshelyek 
besorolásának szempontjait a Kormány állapítja meg a (12) bekezdésben 
foglaltak figyelembevételével.

(12) A foglalkoztatott e törvény szerinti illetményét úgy kell megállapí-
tani, hogy az nem lehet kevesebb annál, mint amekkora összegre a foglal-
koztatott illetményként a kinevezési okirat alapján a foglalkoztató szerv 
átalakulásának napján jogosult volt azzal, hogy figyelembe kell venni a 
foglalkoztató szerv átalakulásának napját követően

a) a jogviszonyban töltött idő alapján az illetmény összegében bekö-
vetkező változást,

b) az illetmény elemét képező pótlék megállapítását vagy összegének 
változását,

c) vezetői munkakörbe vagy vezetői munkakörből nem vezetői mun-
kakörbe helyezés esetén a kinevezésmódosítás szerinti illetményt.

(13) Ha a foglalkoztatott jogviszonya a foglalkoztató szerv átalakulásá-
nak napját követően jött létre, a (12) bekezdés alkalmazása során a kine-
vezési okirata szerinti illetményét kell figyelembe venni.

(14) A foglalkoztatott számára a jogviszony átalakulását megelőző na-
pon meglévő, a jogelőd szervnél ki nem adott szabadságot a jogelőd szerv 
pénzben megváltja a (3) bekezdés alapján irányadó jogszabály rendelke-
zései szerint.

(15) E § alkalmazásában nem minősül új kormányzati igazgatási szerv-
nek a kormányzati igazgatási szerv szétválásával, vagy a kormányzati 
igazgatási szervből történő kiválással létrehozott kormányzati igazgatási 
szerv.

(16) A jogviszony átalakulásához kapcsolódó, az (1)–(15) bekezdésben 
nem szabályozott kérdéseket a jogelőd szerv átalakulásáról rendelkező 
jogszabályban kell rendezni.

1. A § mind közigazgatási szervezeti, mind pedig közszolgálati jogi szempontból 
rendezi azt a speciális esetkört, amelynek során egy szerv kormányzati igazgatási 
szervvé alakul. A rendelkezések beemelése mögött az a jogpolitikai célkitűzés hú-
zódott meg, hogy számos állami feladat ellátható kormányzati igazgatási szervek 
és kormánytisztviselők által, ennél fogva kívánatos, hogy az ilyen struktúrához 
„testhez álló” feladatokat a Kit. szervezeti és szolgálati jogi keretei között lássák el.
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2. A Kit. hatálybalépését követő tapasztalatok ugyanakkor azt mutatták, hogy a 
szervek és a jogviszonyok átalakítása szabályozási szempontból igen körülményes 
megoldásokat kíván. Ezek közül a kérdés a szervi megközelítés alapján relatíve 
könnyen rendezhető azzal, hogy a szervet létrehozó jogszabályban a jogalkotó 
módosítja a jogállásra vonatkozó rendelkezést, vagy a statuáló jogszabállyal nem, 
csak alapító okirattal rendelkező költségvetési szervek esetében megalkotja a kor-
mányzati igazgatási szervi státuszt rendező jogszabályt. Ennél bonyolultabb felada-
tot jelent a foglalkoztatási jogviszony átalakítása kormányzati szolgálati jogviszony-
nyá, amelynek oka, hogy az egyes jogviszonyok szabályozása az Alaptörvényből55 
fakadóan minden esetben törvényi szintet kíván meg, továbbá számos speciális 
kérdést kell rendezni egy ilyen átalakulás során (például határidők, próbaidő, új 
illetmény megállapítása, felhalmozott és tárgyévi szabadság rendezése, felmentés 
kérelmezésének lehetősége és a végkielégítés, távollévők és részmunkaidőben dol-
gozók jogviszonyának átalakulásával kapcsolatos kérdések).

3. Az egységes szabályozás és a Kit. hatálya alá kerülés folyamatának megköny-
nyítése érdekében a § megállapítja az átalakulás fő szabályait, egyben kellő rugal-
masságot és lehetőséget biztosít mind az eltérésre, mind pedig a Kit. „minimum-
szabályainak” való megfelelésre, valamint azok kiegészítésére. A jogelőd szerv 
foglalkoztatottjainak jogviszonya a törvény erejénél fogva a szerv átalakulását kö-
vető harmadik hónap első napján alakul át a Kit. szerinti kormányzati szolgálati 
jogviszonnyá. E szabályozás szempontjából nem minősül új kormányzati igazgatási 
szervnek a kormányzati igazgatási szerv szétválásával, vagy a kormányzati igazga-
tási szervből történő kiválással létrehozott kormányzati igazgatási szerv, mivel egy 
ilyen szervnél már az új szerv létrejötte előtt is Kit. szerinti jogviszonyban történt 
a dolgozók foglalkoztatása.

Kapcsolódó jogi szabályozás az 1/A. §-hoz
−	 Alaptörvény
−	 Kit.

2. § [A kormányzati igazgatási szervek]

(1) Kormányzati igazgatási szerv:
a) a központi kormányzati igazgatási szervek és ezek területi, helyi 

(a továbbiakban együtt: területi) szervei, és
b) a területi kormányzati igazgatási szervek.

(2) Központi kormányzati igazgatási szerv:
a) a Kormány,
b) a Miniszterelnöki Kormányiroda,
c) a minisztérium,

55 Alaptörvény 17. cikk (5) bek.
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d) a kormányzati főhivatal, és
e) a központi hivatal.

(3) Kormányzati főhivatal:
a) a Központi Statisztikai Hivatal,
b) az Országos Atomenergia Hivatal,
c) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

(4) Területi kormányzati igazgatási szervek a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok (a továbbiakban együtt: kormányhivatal).

1. Amint az a fentiekben ismertetésre került, a kormányzati igazgatás mint foga-
lom – nagyban leegyszerűsítve bár, de lényegét tekintve – a Kormányt, továbbá 
a Kormány irányítása alá tartozó szervezetrendszert öleli fel. E szervezetrendszer 
heterogén jellegére figyelemmel a Kit. koncepciójának kidolgozása során kiemelt 
kérdést jelentett annak eldöntése, hogy mely szervek tartozzanak a törvény hatá-
lya alá.

A Kit. a törvény hatálya alá tartozó kormányzati igazgatási szerveket a köz-
ponti és a területi kormányzati igazgatási szervek gyűjtőfogalma alá sorolja. Előb-
biek: a Kormány, a Miniszterelnöki Kormányiroda, a minisztérium, a kormányzati 
főhivatal, valamint a központi hivatal. A Kit. ezek közül a kormányzati főhivatalo-
kat – azaz a korábban kormányhivataloknak nevezett államigazgatási szerveket –  
sorolja fel tételesen. Ennek alapján kormányzati főhivatal a Központi Statisztikai 
Hivatal, az Országos Atomenergia Hivatal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti  Hivatala.  
A Kit. értelmében a központi kormányzati igazgatási szervek területi és helyi szervei 
szintén ebbe a kategóriába sorolhatók. A területi kormányzati igazgatási szervek ka-
tegóriáját a fővárosi és megyei kormányhivatalok fedik le, ideértve a járási hivatalo-
kat is. Ebben a körben tehát a korábban Áttv. hatálya alatt álló szervekről van szó.56

2. A jogalkotó a speciális, illetve a valamilyen szempontból atipikus szervek Kit. 
hatálya alá vonásának kérdését a következők szerint döntötte el:

−	 Egyrészt – a jelzett specialitások miatt – a központi államigazgatási szervek 
közül nem vonta a kormányzati igazgatási szervek körébe különösen az au-
tonóm államigazgatási szerveket, az önálló szabályozó szerveket, továbbá 
a rendvédelmi szerveket57 (mindkét szervtípusra a jogalkotó külön törvényt 
alkotott).58 Speciális jellegükre figyelemmel szintén nem tartoznak ide azok 
a költségvetési szervek, amelyek bár kormányzati irányítás alá tartoznak, 
azonban nem sorolhatók a Kit. tételesen felsorolt kormányzati igazgatási 
szerveinek a körébe (jellemzően az ágazati igazgatási tevékenységet ki-
szolgáló, költségvetési formában működő háttérintézmények tartoznak ide, 
például a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum).

56 Ezzel összefüggésben lényeges, hogy a jogalkotó hatályon kívül helyezte a teljes Áttv.-t a 
Kit. hatálybalépésekor (szemben a Kttv. vagy a Ksztv. egyes rendelkezéseivel).

57 Így a korábban rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott kormánytisztvi-
selők rendvédelmi igazgatási alkalmazottakká váltak, jogviszonyukat pedig a Hszt. XXVII-
I/A. fejezet tartalmazza.

58 Lásd: Küt., Hszt.
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−	 Másrészt – amint arról a fentebb már említett Nemzeti Földügyi Központ 
kapcsán szó esett – a Kit. 1. § (4) bekezdése a fentebb szintén említett 
hatékonysági és rugalmassági célkitűzésre figyelemmel jogot biztosít a 
Kormánynak arra, hogy a III. rész szerinti álláshely-gazdálkodásba olyan, 
kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó szer-
vet is bevonjon, amely nem minősül a 2. § szerinti kormányzati igazgatási 
szervnek. Figyelemmel arra, hogy a Kit. szerinti jogviszony az álláshelyhez 
kötötten jön létre, a rendelkezés értelmében a kormányzati álláshely-gaz-
dálkodásba bevont szervek kormánytisztviselőire és munkavállalóira a Kit.-
et kell alkalmazni.

3. A Kit. a kormányhivatalokat kormányzati főhivataloknak nevezi. A korábbiakban 
szóltunk már e hivatalok köréről, azokat ugyanis a Kit. pontosan meghatározza.  
A törvény 2019. december 31-éig kormányzati főhivatalként határozta meg a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalt is. E szervet azonban a Kit. 
módosítása kiemelte a kormányzati főhivatalok köréből,59 amivel egyidejűleg a 
szerv központi hivatallá alakult.

4. A Kit. és a Ksztv. – vagy akár a Kormány Statútum – nem teljesen azonos ter-
minológiát alkalmaz a „központi kormányzati igazgatási” és „központi államigaz-
gatási” szervekre nézve. Erre azonban a Ksztv. válasszal szolgál.60 A következő 
táblázat szemlélteti e fogalmak egymáshoz való viszonyát.

Központi államigazgatási szerv

 – a központi kormányzati igazgatási szerv
 – az önálló szabályozó szerv
 – az autonóm államigazgatási szerv
 – a rendvédelmi szerv és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

1. táblázat: A központi államigazgatás szervei a Ksztv. szerint

A kormányzati igazgatási szerveket a következő táblázat foglalja össze.

Kormányzati igazgatási szervek

Központi kormányzati igazgatási szervek
(ezek területi és helyi szervei)

Területi kor-
mányzati igaz-
gatási szervek

Kormány Miniszter elnöki 
Kormány iroda minisztérium kormányzati 

főhivatal
központi 
hivatal

 fővárosi és  
megyei 

 kormányhivatal

2. táblázat: A központi és a területi kormányzati igazgatási szervek

59 Hatályon kívül helyezte: 2019. évi CXII. törvény 115. §. Hatálytalan: 2020. I. 1-től.
60 Ksztv. 1. § (2) bek.
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 2. §-hoz
−	 Áttv.
−	 Hszt.
−	 Kit.
−	 Kit. Módtv.
−	 Ksztv.
−	 Kttv.
−	 Küt.
−	 Riasztv.
−	 Kormány Statútum

3. § [A kormányzati igazgatás tisztségviselői]

(1) A kormányzati igazgatás tisztségviselői
a) politikai szolgálati jogviszonyban,
b) biztosi jogviszonyban, vagy
c) kormányzati szolgálati jogviszonyban

állnak.
(2) Politikai szolgálati jogviszonyban áll:

a) a politikai felsővezető,
b) a politikai vezető, és
c) a politikai tanácsadó, politikai főtanácsadó és a kabinetfőnök  

(a továbbiakban együtt: tanácsadó).
(3) Politikai felsővezető:

a) a miniszterelnök,
b) a miniszter és
c) az államtitkár.

(4) Politikai vezető a kormánymegbízott.
(5) Biztosi jogviszonyban áll:

a) a kormánybiztos,
b) a miniszterelnöki biztos és
c) a miniszteri biztos.

(6) Kormányzati szolgálati jogviszonyban áll:
a) a szakmai felsővezető,
b) a szakmai vezető,
c) a központi kormányzati igazgatási szervek és ezek területi szer-

vei kormánytisztviselője, és
d) a területi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselője.

(7) Szakmai felsővezető:
a) a Miniszterelnöki Kormányiroda és a minisztérium közigazgatási 

 államtitkára,
b) a Miniszterelnöki Kormányiroda és a minisztérium helyettes ál-

lamtitkára,



49

I. fejezet

c) a kormányzati főhivatal és a központi hivatal vezetője és vezető-
jének helyettese és

d) a kormányhivatal főigazgatója (a továbbiakban: főigazgató).
(8) Szakmai vezető:

a) a kormányhivatal igazgatója (a továbbiakban: igazgató),
b) a járási hivatal, illetve a fővárosban a fővárosi kerületi hivatal 

(a továbbiakban együtt: járási hivatal) vezetője és vezetőjének 
 helyettese,

c) a főosztályvezető, és
d) az osztályvezető.

(9) Az e törvényben nem szereplő megbízatás és tisztség kormányzati 
feladatok teljesítésére nem adható.

(10) A miniszterelnök határozatával feljogosíthatja a Miniszterelnöki 
Kormányirodánál, valamint az általános politikai koordinációért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumban a (2) bekezdés szerinti jogvi-
szonyban foglalkoztatottat a miniszterelnöki tanácsadói vagy miniszter-
elnöki főtanácsadói megnevezés használatára.

(11) A (2) bekezdés c) pontjától eltérően a honvédelemért felelős minisz-
ter által vezetett minisztériumban, valamint a rendészetért felelős minisz-
ter által vezetett minisztériumban kabinetfőnöknek hivatásos szolgálati 
jogviszonyban álló, a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint a minisz-
tériumba vezényelt vagy kirendelt személy, illetve a rendvédelmi feladato-
kat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
törvény szerint a minisztériumba vezényelt személy is kinevezhető.

1. Az előzőekben ismertetett szervezeti hierarchiában az állományra vonatkozó 
szabályozást szintén kettős követelményrendszernek való megfelelés jellemzi, ahol 
a szükségszerűen heterogén állománynak úgy kell egységes keretek között meg-
jelennie, hogy az egységesítési szándék ne mossa el az egyes jogviszonyok eltérő 
felelősségi rendszeren alapuló sajátosságait.

2. A Kit. a közszolgálatban álló személyi állomány tagjaira új gyűjtőfogalomként a 
„tisztségviselő” fogalmat vezeti be, amely kifejezi a kormányzati igazgatás egysé-
gességét, és amely lehetővé teszi az olyan rendelkezések megállapítását, amelyek 
különbségtétel nélkül valamennyi közszolgálati foglalkoztatottra vonatkoznak. Az 
egységesítés ugyanakkor az egyes tisztségviselők esetében sem jelenthet homo-
genizációt, hiszen az a kormányzati-államigazgatási struktúrát alapjaiban változ-
tatná meg, különösen a változó politikai és az állandó szakmai szint közötti határ-
vonal elmosására. Sőt, a Kit. egyik sarkalatos célkitűzése, hogy a szabályozásban a 
tisztségviselői körön belül élesen elkülönüljenek a politikai vezetői és a kormányzati 
szolgálati jogviszonyban állók, és e tekintetben „tiszta” jogviszonyok jöjjenek létre.
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a) A fentiek alapján a kormányzati igazgatás tisztségviselői a szerep- és felelősségi 
körük alapján háromféle jogviszonyban állhatnak:

−	 az újonnan bevezetett, önálló politikai szolgálati jogviszonyban;
−	 a szintén új, speciális biztosi jogviszonyban, valamint
−	 a korábbi szabályozásban is ismert, azonban jelentősen módosított tarta-

lommal bíró kormányzati szolgálati jogviszonyban.

b) A Kit. a háromféle jogviszonyban álló tisztségviselői kört tovább bontja aszerint, 
hogy a kormányzati igazgatási hierarchia mely szintjén teljesítenek szolgálatot. Így 
a politikai szolgálati jogviszonyban álló személy lehet:

−	 politikai felső vezető (miniszterelnök, miniszter, államtitkár);
−	 politikai vezető (kormánymegbízott), továbbá
−	 tanácsadó (politikai tanácsadó, politikai főtanácsadó, kabinetfőnök).

c) A korábbi szabályozásban közjogi megbízatásban álló, azonban a jogviszonyt 
tekintve meghatározatlan státuszban lévő – sem a politikai állandó, sem a szakmai 
változó szinthez nem sorolható – tisztségviselők a Kit. alapján ún. biztosi jogvi-
szonyban állnak. Ide tartozik a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, valamint a 
miniszteri biztos.

d) A Kit. a kormányzati szolgálati jogviszonyban állókat a szakmai szint hierarchiája 
szerint:

−	 szakmai felső vezetői (közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, kor-
mányzati főhivatal és központi hivatal vezetője és vezető-helyettese, kor-
mányhivatal főigazgatója);

−	 szakmai vezetői (kormányhivatal igazgatója, járási hivatal vezetője és ve-
zetőhelyettese, főosztályvezető, osztályvezető);

−	 kormánytisztviselői kategóriákba sorolja.

e) A Kit. eredetileg a miniszterelnöki megbízottról szóló rendelkezések között tar-
talmazta azt az általános rendelkezést, amely szerint a Kit.-ben nem szereplő meg-
bízatás kormányzati feladatok teljesítésére nem adható. Annak érdekében, hogy 
egyértelműen megállapítható legyen, hogy ez általános tilalom, a 2020. január 
1-jétől ez a szabály a bevezető rendelkezések között található meg, a kormányzati 
igazgatás tisztségviselőire vonatkozó rendelkezések között.

f) A Kit. korábbi szabálya szerint a miniszterelnök a miniszterelnöki megbízottat, a 
Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint az általános politikai koordinációért  felelős 
miniszter által vezetett minisztérium állományába tartozó kormánytiszt viselőt jo-
gosíthatja fel miniszterelnöki tanácsadói vagy miniszterelnöki főtanácsadói meg-
nevezés használatára. A 2020. január 1-jétől hatályos szabályozás ezt úgy módo-
sította, hogy politikai szolgálati jogviszonyban álló foglalkoztatottak részére és a 
miniszterelnöki megbízott részére adható ilyen cím.
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A törvény tehát amellett, hogy különbséget tesz a politikai, biztosi és szakmai 
kategóriák között,61 elhatárolja – mind politikai, mind szakmai „vonalon” – egy-
mástól a vezetői és felső vezetői szinteket.62 A Kit. leszűkítette a szakmai vezetők 
körét, s a Kttv.-vel szemben már nem teszi lehetővé a főosztályvezető-helyettesi 
beosztás létrehozását és betöltését.63 A kormánytisztviselők esetében – igazodva a 
törvény szervi hatályához – különbséget tehetünk a központi és a területi kormány-
zati igazgatási szervek kormánytisztviselői között.64 A törvény hatálybalépésekor 
lényeges különbség volt a két szervezeti-igazgatási szint között, hogy a központi 
kormányzati igazgatási szervekben a kormánytisztviselők munkáját nem segítették 
kormányzati ügykezelők (szemben a területi kormányzati igazgatási szervekkel).65 
Ez mára megváltozott, a Kit. első nagy módosítása megszüntette ezt a kategóriát,66 
s lehetővé tette a volt kormányzati ügykezelők kormánytiszt viselővé válását.

A Kit. által szabályozott jogviszonyok tekintetében fontos kérdés, hogy azok 
egymással milyen viszonyban állnak. A törvény Negyedik Része tartalmazza a kor-
mányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó általános szabályokat, így ez a jogvi-
szony tekinthető a Kit. „alapjogviszonyának”. Ebből az is következik, hogy e szabá-
lyokat megfelelően kell alkalmazni a Kit. további személyi köreire és jogviszonyaira 
nézve is. Azaz, eltérő rendelkezések hiányában a központi kormányzati igazgatási 
szervek kormánytisztviselőinek kormányzati szolgálati jogviszonyára meghatáro-
zott szabályokat kell alkalmazni a politikai felső vezetők, vezetők és tanácsadók 
politikai szolgálati jogviszonyára;67 a szakmai felső vezetők, vezetők;68 illetve a 
területi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kormányzati szol-
gálati jogviszonyára is.69

Kapcsolódó jogi szabályozás a 3. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kit. Módtv.
−	 Kttv.

61 Kit. Negyedik Rész. Vö. Kit. Ötödik Rész. Vö. Kit. Hatodik Rész. Vö. Kit. Hetedik Rész.
62 Kit. 3. § (3) bek. Vö. Kit. 4. § (4) bek., 3. § (7) bek. Vö. Kit. 3. § (8) bek.
63 Vö. Kttv. 129. § (1) bek.
64 Kit. Negyedik Rész. Vö. Kit. Nyolcadik Rész.
65 Kit. 276. § (közlönyállapot szerint).
66 A Kit. Módtv. 73. §-a hatályon kívül helyezte, hatálytalan 2020. január 1-jétől.
67 Kit. 181. §, 214. § (4)–(5) bek.
68 Kit. 223. §, 250/A. §.
69 A kormányhivatali kormánytisztviselőkre vonatkozó speciális szabályokat a Kit. említett 

módosítása óta csak a szolgálati elismerésre és végkielégítésre (Kit. 270. §), valamint a 
kormányhivatalok közötti kirendelésre (Kit. 277. §) állapít meg.
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4. § [Egyes tisztségviselők tevékenységének irányítása]

Ahol e törvény államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtit-
kár, biztosi jogviszonyban álló személy vagy kormányzati igazgatási szerv 
szervezeti egysége vezetője tevékenységének irányítását említi, azon tör-
vény eltérő rendelkezése hiányában a következő hatásköröket kell érteni:

a) egyedi utasítás kiadása egyedi feladat elvégzésére vagy mulasztás 
pótlására,

b) a vezető tevékenységének ellenőrzése, és
c) jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés.

A Kit. 4. §-a mind az irányítástól és felügyelettől (szervek közötti viszony), mind 
a vezetéstől (szervek, illetve szervezeti egységek vezetői és beosztottjai közötti 
viszony) megkülönböztetve határozza meg az egyes vezetők tevékenysége irányí-
tásának tartalmát, amely magában foglalja az egyedi utasítás kiadására, a vezető 
ellenőrzésére, továbbá a jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezés iránti jogot.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 4. §-hoz
−	 Kit.
−	 Ksztv.
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II. FEJEZET

A KORMÁNY (5–15. §)

Juhász Dezső – Szalai András

Jogpolitikai célok

1. A Kormány alkotmányjogi és közigazgatási jogi szerepét, a végrehajtó tevékeny-
ség legmagasabb szintű irányítási feladatkörének tartalmát, a törvényhozáshoz és 
az igazságszolgáltatáshoz való viszonyrendszerét illetően sem az Alaptörvény ha-
tálybalépése, sem pedig ezt követően a Kit. megalkotása nem hozott elvi jellegű, a 
szervvel, illetve általánosságban a végrehajtó hatalom struktúrájával kapcsolatos 
paradigmatikus változást, ami ugyanakkor nem jelenti a tételes jogi szabályozás 
teljes érintetlenül hagyását.

2. A Kormányra vonatkozó szabályozás lényegét illetően az alábbi szabályozási 
elemek érdemelnek kiemelést.

a) A kormányzati igazgatási szervek sorából – számos más sajátosság mellett – a 
Kormányt megkülönbözteti az a specialitás, hogy testületként működik.

b) A rendszerváltással bekövetkező közjogi fordulat vívmányát megtartva, a Kor-
mány jogállására vonatkozó szabályozás az ún. kancellári típusú kormánymodellt 
követi („miniszterelnöki kormány”), ahol a kormányfőnek a Kormány szervezeti 
rendszerében és működési mechanizmusában kiemelkedő szerepe van. Ez prakti-
kusan mindenekelőtt azt jelenti, hogy a miniszterelnök a minisztereknél szélesebb 
körű jogosítványokkal rendelkezik (megjegyzendő, hogy e kérdés elemzése első-
sorban az Alaptörvény, nem pedig a Kit. szabályozása alapján közelítendő meg).

c) Az előzőhöz kapcsolódóan nem koncepcionális, azonban mindenképpen kieme-
lést érdemlő változás, hogy a 2018-as év törvényi és kormányrendeleti szintű vál-
tozásai70 markánsabbá tették a miniszterelnöki kormány koncepcióját a minisz-
terelnöki hatáskörgyakorlás erősítésével, illetve a Miniszterelnöki Kormányiroda 

70 Lásd: a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvé-
nyek módosításáról szóló 2018. évi V. törvényt, amelynek 24. §-a a Ksztv. módosításával 
erősítette a miniszterelnök központi kormányzattal, illetve tágabban az államigazgatással 
kapcsolatos hatásköreit, továbbá létrehozta a Miniszterelnöki Kormányirodát, továbbá a 
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletnek a 
miniszterelnökről, valamint a kormányzati központról szóló I. és II. fejezeteit.
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létrehozásával, először a Kit.-et megelőző szabályozás módosításával, amelyet a 
Kit. változatlan tartalommal szabályozott újra.

d) A Kormány általános hatáskörű kormányzati igazgatási szerv, amelynek feladat-
köre a végrehajtó hatalom gyakorlása terén széles körű; ez abban is megmutat-
kozik, hogy az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdése a Kormány feladatait  taxáció 
helyett rendkívül szélesen, általános jelleggel, továbbá ún. „maradék elven” álla-
pítja meg. Eszerint a Kormány feladatköre mindarra kiterjed, ami nem tartozik 
más szerv feladatkörébe.

A Kit. rendelkezései – egyébiránt a Ksztv. szabályozásához hasonlóan – nem 
törekszenek a Kormány hatáskörének tételes rögzítésére, ami szintén azt mutatja, 
hogy a Kormány hatásköre a végrehajtó hatalmi ágat, ha nem is teljes mértékben 
uralja, de meghatározza, és a szabályozási javaslatok megtételén keresztül jelen-
tős mértékben tudja alakítani a többi hatalmi ág feladatellátását és működését is 
(az Alaptörvény megfogalmazásában: „a Kormány a végrehajtó hatalom általános 
szerve”).

Megjegyzendő, hogy a Kormány ilyen általános és „maradékelv-szerű” hatás-
körének a deklarálásával kapcsolatos paradigmaváltást nem a Ksztv. vagy a Kit., 
hanem az Alaptörvény hozta el. Korábbi Alkotmányunk 35. § (1) bekezdése meg-
kísérelte taxatív módon felsorolni az egyes hatáskörcsoportokat, azonban nyil-
vánvaló, hogy a korábbi alkotmányos szabályozás sem tűzhette célul valamennyi 
hatáskör teljes körű listázását. Erre figyelemmel az Alkotmány a felsorolást kvázi 
korlátlanul bővítette azzal, hogy lehetővé tette az Országgyűlésnek, hogy törvény-
nyel további hatásköröket telepítsen a Kormányra.

Ezzel a rendszerváltást követő Alkotmány a Kormánynak – a látványos taxáció 
ellenére – mégis a végrehajtó hatalom keretei közötti széles cselekvési lehetőséget 
adott, olyan tág mozgásteret, amely által az Alkotmány és az Alaptörvény közötti 
szabályozás látványos különbsége ellenére a gyakorlatban igen hasonló hatásköri 
spektrumot eredményezett.

Ezzel kapcsolatban egy jelentős érdemi különbséget azonban ki kell emelni; 
amíg az Alkotmány a további taxációt és hatáskör-telepítést törvényre bízta, addig 
az Alaptörvény maradékszabályozása alapján erre már nincsen szükség, ami – vég-
ső soron ugyanolyan eredmény elérése mellett – az Országgyűlés válláról jelentős 
szabályozási feladatokat vesz le, hiszen a hatásköri taxáció mindig azt a kockáza-
tot rejti magában, hogy az ágazati törvény szabályozási tárgykörével összefüggő 
feladatkör szándékolatlanul „kimarad” a szabályozásból, vagy csak levezethetővé 
válik.

A két rezsim hatáskör-telepítéseinek különbségeihez kapcsolódóan végül érde-
mes megjegyezni, hogy az Országgyűlés taxációs jogkörének kivezetése látszólag 
arra engedne következtetni, hogy az Alaptörvény így valamiféle „túlhatalmat” vagy 
„kontrollcsökkentett” hatalmat biztosít a Kormány részére, azonban ez a jelen feje-
zet szerzőinek álláspontja szerint nem állná meg a helyét. A hatáskörök végrehajtó 
hatalmon belüli, különféle szerveknek történő szétmérése egyben azt is jelenti, 
hogy ezekben az ügyekben a Kormány a hatáskörelvonás tilalmának elve miatt 
nem hozhat egyedi döntést.
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A korábbi, még az Alkotmányon alapuló szabályozási logika és technika tovább-
élését mutatja ugyanakkor, hogy az egyes közigazgatási szakterületi ágazatokat 
szabályozó törvények (pl. halgazdálkodási, erdészeti, környezetvédelmi, természet-
védelmi törvény) jellemzően önálló alcím keretei között állapítják meg a Kormány 
feladatait.

e) Szembeötlő – ugyanakkor szintén a Kit. előtti szabályozás mintáját követi –, 
hogy a Kit. nemcsak a feladatköröket illetően, hanem egyéb tekintetben (vezetés, 
döntés-előkészítés, a jogszabálytervezetek és egyéb aktusok közigazgatási egyez-
tetése, ülésezés, kabinetrendszer stb.) sem szabályozza részletesen a Kormány 
jogállását és eljárását.

A Kormány működésére vonatkozóan igen jelentős kérdések szabályozása al-
sóbb jogforrási szinteken található meg, amelyek együttes ismeretével alkotható 
kép a Kormány működéséről:

−	 a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Kormány Statútum), valamint

−	 a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat (a to-
vábbiakban: Kormány ügyrend).

Magyarázat a Kit. §-aihoz

5. § [A miniszterelnök feladatköre]

(1) 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 minisz-
tert tájékoztatja.

(2) A miniszterelnök az Alaptörvényben meghatározott feladatkörében 
eljárva más politikai felsővezető, a közigazgatási államtitkár és a helyet-
tes államtitkár számára feladatot határozhat meg, valamint e tisztség-
viselőket a feladat- és hatáskörükbe tartozó kérdésekről jelentéstételre 
vagy beszámolóra kötelezheti. A politikai felsővezető, a közigazgatási 
 államtitkár és a helyettes államtitkár ezekről az őt e törvény szerint irá-
nyító személyt tájékoztatja.

1. Amint az a miniszterelnöki kormány koncepciójával kapcsolatban általános jel-
leggel megállapításra került, a 2018. évi szabályozásbéli változások erősítették a 
miniszterelnök Kormányban betöltött szerepét. A szabályozás már röviddel a Kit. 
megszületése előtt – az országgyűlési választásokat követő kormányalakítás után –,  
a Ksztv. Kormánnyal kapcsolatos szabályai között megjelent, amelyet a Kit. válto-
zatlan tartalommal tartott fenn.
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A változtatások a kormányfő Kormányban betöltött szerepét erősítették  tovább. 
E változtatást nem tudományos célzattal, de annál plasztikusabban és közérthe-
tőbben fejezte ki a miniszterelnök a 2018. évi országgyűlési választá sokat követő-
en, amikor úgy fogalmazott, hogy eddig vezette a kormányt, mostantól irányítani 
szeretné.71 Ez a különbségtétel a jogi szabályozást illetően a következő célokat 
jelentette, illetve változásokat eredményezte:

−	 a miniszterelnök a kormányzati célkitűzések megvalósítása érdekében köz-
vetlenül is – vagyis nem csak minisztereken keresztül – irányíthat egész 
ágazatokat, illetve kormányzati igazgatási szerveket;

−	 a speciális, struktúráját és feladatkörét tekintve atipikus szervként létrejött 
a miniszterelnök által közvetlenül irányított Miniszterelnöki Kormány iroda, 
amelynek alapvető feladata a kormányzati döntés-előkészítés egységessé-
gének biztosítása, a minisztériumok közigazgatási államtitkárai tevékeny-
ségének koordinációja, valamint a Kormány döntéseinek közvetítése az 
érintettek felé, továbbá a végrehajtás figyelemmel kísérése.

2. A miniszterelnök feladatkörének alapvető alkotmányos fundamentuma, hogy 
meghatározza a Kormány általános politikáját. A miniszterelnök nem pusztán első 
az egyenlők között, hanem kiemelkedik minisztertársai közül. Ennek az 5. §-ban 
kifejtett szabályait látjuk visszaköszönni, hiszen a miniszterelnök a Kormány irá-
nyítása alatt álló, a miniszter irányítása alatt álló, illetve a miniszter felügyelete 
alatt álló szervek vezetői számára feladatokat határozhat meg. Arra, hogy ki milyen 
szervet irányít vagy felügyel, elsősorban a szervet konstituáló, azaz létesítő jogsza-
bályok irányadóak, valamint a Kormány Statútum 1. melléklete rendszerezi, hogy 
mely központi közigazgatási szervek mely kormánytag irányítása alá tartoznak. Az 
irányítás jogköreit illetően pedig a Ksztv. 2–4. §-ai nyújtanak eligazítást, és felso-
rolják a teljes irányítás jogköreit, továbbá ezek közül a felügyelet jogköreit.

Mindezek alapján többek között a Kormány irányítása alatt állnak a minisztéri-
umok és a kormányzati főhivatalok. Irányítási jogkört gyakorol például a miniszter 
a központi hivatalok esetében. A Kit. 5. § (1) bekezdése némileg a reszortelvet írja 
felül, hiszen a miniszterelnök a kormánytag feje felett „átnyúlva” jogosult a szervek 
vezetőinek feladatot adni, tájékoztatást kérni.

3. Hasonlóan a Kit. 5.§ (1) bekezdéséhez, a miniszterelnök számára a Kit. 5. § 
(2) bekezdése lehetőséget biztosít arra is, hogy más politikai felső vezető – ez 
kizárásos alapon a miniszteren kívül az államtitkár lehet a Kit. 3. § (3) bekezdése 
értelmében – a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár számára is fel-
adatot határozzon meg, valamint jelentéstételre vagy beszámolóra kötelezze őket. 
Annak érdekében, hogy a vezető „feje feletti átnyúlás” ne okozzon kommunikációs 
problémát, az érintett személyek az őket irányító vezetőt tájékoztatni kötelesek. 
Az Alaptörvény értelmében a miniszter a Kormány általános politikájának keretei 
között önállóan irányítja az államigazgatásnak a feladatkörébe tartozó ágazatait  

71 https://index.hu/belfold/2018/05/04/orban_viktor_kormanyzas_keresztenydemokracia_
unios_koltsegvetes_miniszterelnoki_kormanyiroda/ (2021. 02. 08.)

https://index.hu/belfold/2018/05/04/orban_viktor_kormanyzas_keresztenydemokracia_unios_koltsegvetes_miniszterelnoki_kormanyiroda/
https://index.hu/belfold/2018/05/04/orban_viktor_kormanyzas_keresztenydemokracia_unios_koltsegvetes_miniszterelnoki_kormanyiroda/
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és az alárendelt szerveket, valamint ellátja a Kormány vagy a miniszterelnök ál-
tal meghatározott feladatokat, amely a reszortelv lényegi meghatározását jelenti. 
A Kit. jelen bekezdése értelmében a kormányfő az elv „áttörésére” hatáskörrel 
rendelkezik. A reszortelv értelmében az egyes miniszterek a jogszabály (Kormány 
Statútum) alapján meghatározott feladatkör szerint tevékenykednek, azaz a köz-
igazgatás politikai (felső) vezetőjeként irányítják az államigazgatásnak az adott 
területét, vagyis (szakigazgatási) ágazatokat és az általuk vezetett vagy irányított 
szerveket.

6. § [A közvetlen miniszterelnöki irányítás]

(1) A Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében az 
államigazgatás egyes ágazatai, illetve egyes központi államigazgatási 
szervek vagy azok vezetőinek az irányítására a miniszterelnököt is kije-
lölheti.

(2) A miniszterelnök részletes feladat- és hatáskörét a Kormány eredeti 
jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletben állapítja meg.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kormányrendelet alapján a minisz-
terelnökhöz átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásuk-
hoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre 
kiterjedően – a feladat- és hatáskört korábban ellátó miniszter által veze-
tett minisztérium jogutódja – ha a (2) bekezdésben meghatározott kor-
mányrendelet eltérően nem rendelkezik – a Miniszterelnöki Kormány iroda.

1. Az előző §-ban kifejtetthez szorosan kapcsolódik a Kit. 6. §-a. Eszerint a minisz-
terelnöki irányítás 2018-tól kezdődően magában foglalja azt is, hogy a miniszter-
elnök nemcsak a miniszterek útján, hanem közvetlenül is irányíthat közigazgatási 
ágazatokat, államigazgatási szerveket, illetve azok vezetőit.

2. A törvény külön rendelkezik arról, hogy a miniszterelnök részletes feladat- és 
hatáskörét kormányrendelet állapítja meg. A 6. § (2) bekezdésben nevezett ere-
deti kormányrendelet a Kormány Statútum, amely a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szól. A Kormány Statútum 1. melléklete rendszerezi, hogy mely köz-
ponti közigazgatási szerv mely kormánytag irányítása alá tartozik. A fővárosi és 
megyei kormányhivatalok ugyan nem központi szervek, de szerepelnek a táblázat-
ban. Ebből kiindulva tudhatjuk meg azt is, hogy a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
ugyan központi hivatal, de nem miniszter, hanem közvetlenül a miniszterelnök 
irányítása alá tartozik.

Megjegyzendő, hogy az eredeti jogalkotói hatáskör nevesítése praktikus szem-
pontból nem jelent különösebb hozadékot, hiszen a Kit. akár felhatalmazást is ad-
hatott volna a kormányrendeleti szabályozás megalkotására. Ezért inkább a közjogi 
hagyomány követésének tekinthetjük e kategória továbbvitelét.
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3. A 6. § (3) bekezdés rendezi a jogutódlás kérdését. Ennek megfelelően került sor 
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal jogutódlására. Ugyanis a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatalt létrehozó kormányrendelet értelmében az irányítási jogkör a kormányzati 
tevékenység összehangolásáért felelős miniszter kezében volt (Miniszterelnökség). 
A Miniszterelnök munkaszerve a Miniszterelnöki Kormányiroda, így a jogutódlás 
értelmében ez a szerv vette át az irányítási jogviszonyból eredő feladatokat, illetve 
illetik a jogosultságok, és terhelik a kötelezettségek.

7. § [A Kormány üléseinek dokumentálása]

(1) A Kormány ülései – a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában –  
nem nyilvánosak. A kormányülésen elhangzottakat összefoglalóban kell 
rögzíteni.

(2) Az összefoglaló tartalmazza a kormányülés helyét és időpontját, 
az ülésen részt vevők nevét, a tárgyalt írásbeli anyagok címét és az elő-
terjesztő megjelölését, a napirenden kívül szóba került ügyek tárgy sze-
rinti ismertetését, a hozzászólók nevét, szavazás esetén annak tárgyát 
és számszerű arányát, a Kormány döntésének lényegét. Kérelmére a 
kormány ülésen résztvevő nyilatkozatát, egyet nem értését szó szerint kell 
rögzíteni. Az összefoglaló mellékleteként meg kell őrizni az előterjesztést, 
a jelentést, valamint a kormányrendeletek, kormányhatározatok, továbbá 
a Kormány által meghatározott egyéb iratok eredeti aláírással ellátott egy-
egy példányát.

(3) Az ülésről készült összefoglaló eredeti példányát és melléklete-
it a Miniszterelnöki Kormányiroda őrzi. Az ülésről készült dokumentáció 
anyaga nem selejtezhető, maradandó értékű iratnak minősül; kezelésére 
és megismerésére a köziratok védelméről, a minősített adat védelméről, 
továbbá a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló rendelkezéseket kell 
alkalmazni.

(4) Az összefoglaló készítésének, valamint belső kormányzati felhaszná-
lásának részletes szabályait a Kormány normatív határozatban határozza 
meg.

1. A Kit. egyik fontos általános célkitűzése a törvényi szintű rendelkezések meny-
nyiségének csökkentése vagy deregulációval, vagy pedig a szabályozás alacso-
nyabb szintre történő telepítésével („keretjellegű szabályozás”). Ennek tükrében 
szembeötlő, hogy a kormányülések dokumentálásának viszonylag részletes, illetve 
technikainak tűnő előírásait a Kit. a korábbi szabályozásból teljes terjedelmében 
átemeli, azonban e szabályok törvényi szerepeltetése garanciális jellegű.

2. A Kormány ülései fő szabály szerint nem nyilvánosak, azon kötelező jelleggel 
részt vesznek a Kormány tagjai. Tanácskozási joggal vesz részt továbbá az elő-
terjesztő és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára, valamint a 
kormányszóvivő, akik az állandó meghívottjai a kormány ülésének. A feladatkörét 
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érintő napirendi pont tárgyalásához a Kormány ülésére meg kell hívni azt is, akinek 
a tekintetében törvény ekként rendelkezik. A miniszterelnök is személyre szólóan 
meghívhat más személyeket a kormányülésre. Ezen kívül a Kit. 7. § (1) bekezdése 
lehetővé teszi azt is, hogy a Kormány ülése nyilvános legyen, ennél bővebben nem 
ad több magyarázatot a törvény szövege, így vélhetőleg a nyilvánosság jelentheti a 
sajtónyilvánosságot, a média élő közvetítését, illetve akár az ülésen való személyes 
megjelenést is, amelynek a korlátja – a bírósági tárgyalások analógiáját felhasznál-
va – a kormányülésnek helyet adó terem befogadóképessége lehet.

3. A 7. § (2) bekezdés rögzíti azt, hogy az összefoglalónak melyek a minimális 
 kötelező elemei annak érdekében, hogy egységes formai tartalommal tudja be-
tölteni a törvényi rendeltetését. Ennek megfelelően az összefoglaló tartalmazza:

−	 az ülés helyét;
−	 az ülés időpontját;
−	 az ülésen résztvevők nevét;
−	 a megtárgyalt írásbeli anyagok címét és azok előterjesztőjének megjelölését;
−	 amennyiben a napirenden kívül is felmerült valamilyen ügy, akkor annak 

tárgy szerinti ismertetését;
−	 a hozzászólók nevét, szavazás esetén annak tárgyát és számszerű arányát;
−	 a Kormány döntésének lényegi tartalmát.

A gyakorlatban a kormányülésen általában nincs szavazás,72 ez is következik 
a miniszterelnök erős politikai és közjogi státuszából, de a felsorolás rögzíti, hogy 
amennyiben sor kerülne szavazásra, akkor értelemszerűen rögzíteni kell annak az 
arányát (igen, nem, tartózkodom).

A résztvevő kérheti, hogy nyilatkozatát, egyet nem értését szó szerint foglal-
ják a jegyzőkönyvbe. A hiteles dokumentumok megőrzésére vonatkozó szabályt is 
rögzíti a rendelkezés, amikor előírja, hogy mint az összefoglaló mellékleteként meg 
kell őrizni az előterjesztést, a jelentést, valamint a normatív aktusok (kormányren-
deletek, kormányhatározatok), illetve a Kormány által meghatározott egyéb iratok 
eredeti, aláírt példányait.

4. Az összefoglaló megőrzését a Miniszterelnöki Kormányiroda látja el. A dokumen-
tációra vonatkozó irányadó rendelkezéseket alapvetően az Ltv.-ben, a Mavtv.-ben, 
valamint az Infotv.-ben találjuk meg. Az ülésről készült összefoglaló nem selej-
tezhető. Az Ltv. 3. § j) pontja határozza meg a maradandó értékű irat fogalmát, 
amelynek értelmében a maradandó értékű irat a gazdasági, társadalmi, politikai, 
jogi, honvédelmi, nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki vagy egyéb 
szempontból jelentős, a történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, megérté-
séhez, a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesíté-
séhez nélkülözhetetlen, más forrásból nem, vagy csak részlegesen megismerhető 
adatot tartalmazó irat.

5. A (4) bekezdésben hivatkozott normatív határozat a Kormány ügyrendje.

72 Lásd többek között: Franczel (2015): i. m. 22.
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8. § [A kabinet]

(1) A Kormány kiemelt fontosságú társadalompolitikai, gazdaságpolitikai 
vagy nemzetbiztonsági ügyekben a Kormány ülései előtti állásfoglalásra 
kabinetet hozhat létre.

(2) A kabinet tagjai a feladatkörükben érintett miniszterek, valamint a 
miniszterelnök által kijelölt személyek. A kabinet ülésére állandó jelleg-
gel meghívott személyek körét, a kabinettag miniszterek helyettesítésére 
jogosult tisztségviselőket, valamint a további kabinettagok és az állandó 
meghívottak helyettesítésére jogosult személyeket a kabinetet létrehozó 
normatív kormányhatározat jelöli ki.

1. A Kormány kabinetjei már az 1990-es évek szabályozásában is fontos szerepet 
játszottak.

A kabinet a Kormányhoz kötődik, de a kabinet, mint láthatjuk, nem a Kormány 
szinonimája (ahogyan időnként azt főként a médiában hallani lehet). Nemcsak a 
Kormányhoz képest jelent mást az ebben a bekezdésben meghatározott kabinet, 
mert ettől ugyancsak el kell határolni a miniszter, illetve az államtitkár mellett mű-
ködő kabinetet. A már nem hatályos, a központi államigazgatási szervekről, vala-
mint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 
kezdetben a kabinetet központi közigazgatási szervnek nevezte, de ezt az egyéb-
ként téves minősítést később orvosolta a jogalkotó azáltal, hogy a központi szervek 
felsorolásából kikerült. Ez a törvény a Kormány szerveinek nevezte a kabinetet és 
a kormánybizottságot. A Kit. ezt a megjelölést már elhagyja, és úgy rendelkezik, 
hogy a Kormány a Kit. által meghatározott három ügykörben; azaz tehát kiemelt 
fontosságúnak tekintett területen, mint a társadalompolitika, a gazdaságpolitika 
vagy a nemzetbiztonság a kormányülés előtti állásfoglalásra jogosult testületeket 
hozhat létre. A Kormány ügyrendje a kormányzati döntéshozatal szempontjából 
egyfelől különös hatáskörű testületeknek tekinti őket, másfelől politikai jellegű dön-
téshozó fórumnak. A Kormány ügyrend megjelöli kabinetként a Stratégiai és Csa-
ládügyi Kabinetet, a Gazdasági Kabinetet, a Nemzetbiztonsági Kabinetet, valamint 
a Nemzetpolitikai Kabinetet.

A Kit. szerinti főszabály értelmében a kabinet nem rendelkezik ügydöntő jog-
körrel, azonban törvény vagy kormányrendelet a kabinetet ilyen jogkörrel felru-
házhatja.

2. A kabinetet a Kormány normatív határozatával hozza létre. A Kit. meghatározza, 
hogy kik lehetnek egy kabinet tagjai, de a konkrét személyek kijelölése az emlí-
tett kormányhatározat feladata. A kabinetnek tagjai az adott kabinet „profiljához” 
kapcsolódó, feladatkörükben érintett miniszterek, illetve rajtuk kívül a kormányfő 
dönthet úgy, hogy más egyéb személyeket is felkér kabinettagnak. A kabinet mű-
ködését ügyrendi jelleggel szintén a vonatkozó kormányhatározatnak kell megha-
tároznia, azaz többek között a résztvevők helyettesítésének rendjét is.
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9. § [A kormánybizottság]

(1) A Kormány a hatáskörébe tartozó jelentős, több miniszter feladat-
körét érintő feladatok összehangolt megoldásának irányítására kormány-
bizottságot hozhat létre.

(2) A kormánybizottság tagjai a feladatkörükben érintett miniszterek. 
A kormánybizottság ülésére állandó jelleggel meghívott személyek körét, 
valamint a bizottsági tagok helyettesítésére jogosult tisztségviselőket és 
az állandó meghívottak helyettesítésére jogosult személyeket a kormány-
bizottságot létrehozó normatív kormányhatározat jelöli ki.

1. A kabinetekhez képest a Kit. megalkotásakor aktuálisan kisebb gyakorlati sze-
repet játszó kormányszerv a kormánybizottság, amely jelentős, több miniszter 
feladatkörét érintő feladat összehangolt megoldásának irányítására hozható létre. 
A kormánybizottság a kabinethez hasonlóan rendelkezhet ügydöntő jogkörrel is. 
A korábbi szabályozás annyiban változott, hogy a Kit. alapján a kormánybizottság 
– a praktikus jelentőség csekély súlya miatt – már nem minősül központi állam-
igazgatási szervnek.

A Ksztv. a kormánybizottságot központi államigazgatási szervként határozta 
meg. A Ksztv. jelentős részét inkorporáló Kit. szakít ezzel a jogállással, mert nem 
sorolja fel a központi szervek között. A kormánybizottság alapvető rendeltetése egy 
koordinációs funkció, amelynek lényege, hogy ha olyan feladatról van szó, amely 
több miniszter feladatkörét egyszerre érinti, akkor az ilyen feladatok összehango-
lása érdekében kormánybizottságot hozhat létre a Kormány.

Kormánybizottságra példaként említhető a már nem hatályos 1221/2012. (VII. 2.) 
Korm. határozat a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság megalakításáról, amely 
2012 júliusa és 2016 januárja között működött. 2010 után a kormánybizottságok 
száma csökkent, ami azzal magyarázható, hogy a minisztériumok számának redu-
kálásával, illetve a „szuperminisztériumok” felállításával a több minisztérium fel-
adatkörét illető ügyek koordinációja már magában a minisztériumban megtörténik, 
hiszen több – addig különálló minisztérium feladatkörébe tartozó – ügy onnantól 
közös tárcába kerül.

2. A kormánybizottságot a Kormány normatív határozatával hozza létre. A Kit. a 
kabinettel ellentétben kógens szabályként határozza meg, hogy csak miniszterek 
lehetnek a kormánybizottság tagjai. A kormánybizottság üléseire állandóan meg-
hívottak körét, valamint a tagok és az állandó meghívottak helyettesítésének a 
rendjét is a vonatkozó kormányhatározatnak kell rendeznie.

10. § [A testületek]

(1) A Kormány egyéb javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói tevé-
kenységet végző testületet hozhat létre. A testület tagjai tevékenységü-
kért tiszteletdíjban részesülhetnek.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott testület tagjait, valamint az an-
nak ülésére állandó jelleggel meghívott személyek körét a testületet lét-
rehozó normatív kormányhatározat jelöli ki.

1. A testületek a Kormány munkáját – kizárólag döntés-előkészítő céllal – támo-
gató szervek. Így a kabineten és a kormánybizottságon kívül a Kormány létrehoz-
hat más testületeket is, amelyek rendeltetése lehet a javaslattétel, véleményezés 
vagy tanácsadói tevékenység. Ilyennek minősül például a Fejlesztéspolitikai Koor-
dinációs Bizottság, amely a Kormány ügyrendje szerint fejlesztéspolitikai javas-
lattevő, véleményező, döntés-előkészítő és koordináló szerv. Az FKB-t a már nem 
hatályos Ksztv. 30. § (1) bekezdése alapján hozták létre, amely törvényszöveget a 
Kit. inkorporálta. A létrehozott ilyen testületek tagjai díjazást kaphatnak.

2. Az elmúlt évek fontos jogpolitikai célkitűzése, hogy a kormányzati igazgatás 
megfelelő rugalmassága érdekében e szervek létrehozásáról és működéséről 
 lehetőleg ne törvény, hanem kormányhatározat rendelkezzen. A testület tagjait 
és az állandó meghívottak körét a létesítő normatív kormányhatározatnak kell 
tartalmaznia.

11. § [Egyéb rendelkezések]

(1) A kabinetet, kormánybizottságot létrehozó normatív kormányhatáro-
zat rendelkezhet úgy, hogy a kabinet, kormánybizottság tagja a miniszter-
elnök is.

(2) Nem rendelkezik ügydöntő jogkörrel
a) – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – 

a kabinet és a kormánybizottság, valamint
b) a Kormány egyéb javaslattevő, véleményező vagy tanácsadói te-

vékenységet végző testülete.

A kabinetre és a kormánybizottságra vonatkozó főszabályoktól való eltérő rendel-
kezéseket tartalmazza a 11. § (1) bekezdése, mivel úgy rendelkezik, hogy mind a 
kabinet és a kormánybizottság tekintetében lehetőség van arra, hogy akár maga 
a kormányfő is tagja legyen ezeknek a testületeknek. A kommentár írásának idő-
pontjában a miniszterelnök sem kabinetnek, sem pedig kormánybizottságnak nem 
tagja.

A kormánybizottság, a kabinet és az egyéb testületek főszabály szerint nem ren-
delkeznek ügydöntő jogkörrel. A kabinet és a kormánybizottság esetében azonban 
lehetőséget ad a Kit., hogy törvény vagy kormányrendelet eltérjen e szabálytól, és 
ügydöntő jogkörrel ruházza fel ez utóbbi két testületet.

A jelenlegi kabinetrendszerben a kabinetek döntési jogkörrel rendelkeznek, 
amely a Kormány tehermentesítését szolgálja.
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12. § [A kormánybiztos]

(1) A Kormány normatív határozatával a Kormány feladatkörébe tarto-
zó – miniszter vagy kormányzati főhivatal hatáskörébe nem utalt –, vagy 
kiemelt fontosságú feladat ellátására kormánybiztost nevezhet ki.

(2) A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök, illetve a Kormány 
által határozatban kijelölt miniszter irányítja. Az irányító személye a kor-
mánybiztos által ellátandó egyes feladatok tekintetében eltérő lehet.

(3) Kormányrendelet a Kormány irányítása alá tartozó szervek vezetői, 
a szervek szervezeti egységei vezetőinek tevékenysége, valamint egyes 
helyettes államtitkárok tevékenysége tekintetében a kormánybiztost irá-
nyítási jogkörrel ruházhatja fel.

1. A Kormány a közigazgatás legfőbb szerve, ezért az Alaptörvény értelmében 
törvényben meghatározottak szerint államigazgatási szerveket hozhat létre.  
A kormányzati feladatok ellátása tehát törvény, vagy a Kormány által létrehozott 
szervezetrendszeren keresztül valósul meg. Nem szükséges az, hogy a Kormány 
közvetlenül maga lássa el a hatáskörébe tartozó feladatokat, hiszen kormányzati 
feladatot egy személy is elláthat, akit a magyar közigazgatásban kormánybiztos-
nak nevez a törvény, és a Kormány normatív határozatával nevezi ki.

Amint az a Kit. általános rendelkezéseivel kapcsolatban rögzítésre került, a Kit. 
kiemelt célkitűzései közé tartozik a kormányzati igazgatás szervezeti és személyi 
pillérének szoros egymásra épülése, ezzel együtt a korábban – gyakran egy rendel-
kezésen belül is – keverten megjelenő szervezeti és közszolgálati szabályok rend-
szertani kettébontása. Ilyen jogintézmény a szintén régi hagyományokkal rendel-
kező kormánybiztosi tisztség is, amely egyszerre minősül egy kormányszervnek és 
egy Kit. szerinti tisztségviselőnek. A szervi megközelítés alapján a kormánybiztos 
központi kormányzati feladatkörbe tartozó feladat ellátására nevezhető ki, akinek 
a tevékenységét a miniszterelnök, illetve a miniszter irányítja.

Két esetben kerülhet sor kormánybiztos kinevezésére a törvény szerint; az egyik 
a Kormány feladatkörébe tartozó, ugyanakkor sem miniszter, sem kormányzati fő-
hivatal hatáskörébe nem tartozó ügy lehet, vagy pedig kiemelt fontosságú feladat. 
A Kit. ezen rendelkezése kissé pontatlannak tűnhet, mert diszjunktíve határozza 
meg, lehetőségként a kiemelt fontosságú feladatot. Ezt a fogalmat azonban nem 
definiálja a törvény, tehát a helyes értelmezés, hogy ez a feladat a kormány fel-
adat- és hatáskörébe tartozó feladat, hiszen a Kit. 3. § (9) bekezdés tiltja, hogy a 
Kit.-ben nem szereplő megbízatás és tisztség kormányzati feladatok teljesítésére 
adható legyen. Az elmondottakat azzal egészíthetjük ki, hogy az Alaptörvény tar-
talmazza a „maradékelvet”, vagyis hogy a Kormány a végrehajtó hatalom általános 
szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény 
vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe. Nem 
létezhet tehát állami feladat gazdátlanul, mert a hivatkozott elv értelmében a Kor-
mány köteles ellátni azt a feladatot, amelyet más szerv nem lát el.
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2. A kormánybiztos tevékenységének irányításában a kormányfő vagy valamely 
kormányhatározatban kijelölt miniszter működik közre. A kormánybiztos irányítá-
sára osztott irányítási hatáskört állapít meg a Kit., mert az egyes feladatok vonat-
kozásában többes irányítást is lehetővé tesz. Az irányítási jogkörökre az egyes 
tisztségviselők tevékenységének irányítására vonatkozó szabályok (Vö. Kit. 4. §) 
irányadók, azaz:

−	 egyedi utasítás kiadása egyedi feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlá-
sára;

−	 a vezető tevékenységének ellenőrzése; és
−	 jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés.

Kormányrendelet eltérő szabályokat állapíthat meg a Kit.-nek az egyes köz-
igazgatási szervek, illetve személyek irányításra vonatkozó rendelkezéseit illetően, 
ugyanis a kormánybiztos számára irányítási hatáskört biztosíthat olyan személyek 
felett, akik tekintetében a Kit. (vagy más jogszabály) főszabályként rendezte az 
irányítási jogviszony kérdését. Ennélfogva a Kormány irányítása alá tartozó szervek 
vezetői (ez lehet többek között akár miniszter, vagy kormányzati főhivatal vezető-
je, hiszen a Kormány irányítása alá tartozó szervek élén állnak), azok szervezeti 
egységeinek vezetői felett (például főosztályvezető), továbbá hozzáteszi a törvény, 
hogy egyes helyettes államtitkárok tevékenysége tekintetében is megilletheti a 
kormányrendelet alapján az irányítás a kormánybiztost.

13. § [A kormánybiztos titkársága]

(1) A kormánybiztost tevékenységének ellátásában – a 12. § (1) bekez-
dése szerinti normatív határozatban meghatározottak szerint – a Kormány 
által kijelölt minisztériumban vagy a Miniszterelnöki Kormányirodán mű-
ködő titkárság segíti, amelyre az államtitkár titkárságának szabályai az 
irányadóak. A 12. § (1) bekezdése szerinti normatív határozat úgy is ren-
delkezhet, hogy a kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha a kormánybiztossá kinevezett sze-
mély a minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda politikai vagy 
szakmai felsővezetője, a tevékenységének ellátásában

a) a kinevezése szerinti minisztériumban, a miniszter irányítása alatt 
működő titkárság, vagy

b) a kinevezése szerinti Miniszterelnöki Kormányirodán működő tit-
kárság

segíti, amelyre az államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak.
(3) A kormánybiztos biztosi jogviszonyából származó jogok és kötele-

zettségek érvényesítéséért, valamint a jogviszonyával kapcsolatos kiadá-
sok költségvetési fedezetéért a kinevezéséről szóló kormányhatározatban 
megjelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda a felelős.
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1. A titkárság a biztos tevékenységét segítő szervezeti egység, a Kit. szabályozási 
rendszerében a minisztériumi főosztálynak feleltethető meg. A kormánybiztost ki-
jelölő normatív határozatban rendelkezni kell arról, hogy a biztos mellett működik-e 
őt támogató hivatali apparátus, azaz titkárság. A titkárság lehet a Kormány által 
meghatározott minisztériumban vagy a Miniszterelnöki Kormányirodán. A normatív 
kormányhatározat rendelkezhet úgy is, hogy a biztost titkárság nem segíti. Ennek 
eldöntése tehát a hivatkozott kormányhatározatban van, és a döntés kialakításá-
ban annak van szerepe, hogy a biztosi tevékenység milyen jellegű feladatokkal jár 
együtt, ahhoz szükséges-e titkárságot rendelni, vagy sem.

Azt a kérdést tehát, hogy a kormánybiztost – munkájának segítése érdeké-
ben – megilleti-e titkárság, a kormánybiztost kinevező nyilvános kormányhatá-
rozat dönti el, a titkárság létszámát pedig a minisztérium vagy a Miniszterelnöki 
Kormányiroda álláshelyeinek számát és besorolását megállapító nem nyilvános 
kormányhatározat.

2. Figyelemmel arra, hogy a kormánybiztos rendszerint nem vezet kormányzati 
igazgatási szervet, ezért közigazgatás-szervezési szempontból az a célszerű, hogy 
a titkárság valamely kormányzati igazgatási szerv (minisztérium vagy a Miniszter-
elnöki Kormányiroda) keretei között működjön. A Kit. a Ksztv. kormánybiztossá 
kinevezhető személyek körének szabályát – miniszter, államtitkár, közigazgatási 
 államtitkár vagy helyettes államtitkár, továbbá ezeken kívüli személy – inkorpo-
rálta, így lényegében a biztossá kinevezhető személyek körén nem változtatott. 
A biztost segítő titkárságra vonatkozó szabályok értelemszerűen eltérnek attól a 
megoldástól, amit a 13. § (1) bekezdése tartalmaz, vagyis amennyiben miniszter, 
államtitkár, a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára kapna bizto-
si kinevezést, akkor az őt foglalkoztató minisztériumban a miniszter irányítása alatt 
működő titkárság vagy az őt foglalkoztató Miniszterelnöki Kormányirodán működő 
titkárság segíti. Ezektől függetlenül tehát, a Ksztv. korábbi szabályainak is megfe-
lelően, más is lehet kormánybiztos, ami a Kit. 219. §-ából egyértelműen ki is derül.

3. A kormánybiztos jogviszonyából származó jogok és kötelezettségek érvényesíté-
séért, valamint a kapcsolatos kiadások költségvetési fedezetéért az a minisztérium, 
vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda a felelős, amely ki lett jelölve a biztos kineve-
zéséről szóló kormányhatározatban.

14. § [A miniszterelnöki biztos]

(1) A miniszterelnök – normatív utasításával – a feladatkörébe tartozó 
feladat ellátására miniszterelnöki biztost nevezhet ki.

(2) A miniszterelnöki biztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
(3) A miniszterelnöki biztost a miniszterelnök rendeletben a 12. § (3) 

bekezdése szerinti irányítási jogkörrel ruházhatja fel.
(4) A miniszterelnöki biztost tevékenységének ellátásában – az (1) bekez-

dés szerinti normatív utasításban meghatározottak szerint – a miniszter-
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elnök által kijelölt minisztériumban vagy a Miniszterelnöki Kormányirodán 
működő titkárság segíti, amelyre az államtitkár titkárságának szabályai az 
irányadóak. Az (1) bekezdés szerinti normatív utasítás úgy is rendelkez-
het, hogy a miniszterelnöki biztos tevékenységét titkárság nem segíti.

(5) A miniszterelnöki biztos biztosi jogviszonyából származó jogok és 
kötelezettségek érvényesítéséért, valamint a jogviszonyával kapcsolatos 
kiadások költségvetési fedezetéért a kinevezéséről szóló miniszterelnöki 
utasításban megjelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda 
a felelős.

1. A Ksztv. által bevezetett miniszterelnöki biztosi intézményt a Kit. is átvette, 
amelynek értelmében a kormányfő közjogi szervezetszabályozó eszközzel, azaz 
normatív utasításban a saját feladatkörébe tartozó feladat ellátásra kinevezhet egy 
konkrét személyt, vagyis a miniszterelnöki biztost. A feltételeket nem itt, hanem a 
220. §-ban találjuk meg, vagyis hasonlóan a kormánybiztoshoz miniszter, állam-
titkár, közigazgatási államtitkár vagy helyettes államtitkár, de ezeken kívül egyéb 
személy is lehet miniszterelnöki biztos.

2. A biztos tevékenységét a kormányfő irányítja. Miniszterelnöki rendelet pedig 
rendelkezhet úgy, hogy irányítási jogkörrel ruházza fel a miniszterelnöki biztost 
a Kormány irányítása alá tartozó szervek vezetői, a szervek szervezeti egysé-
gei vezetőinek tevékenysége, valamint egyes helyettes államtitkárok tevékeny-
sége tekintetében. A miniszterelnöki rendelet értelmében a Kormány irányításába 
tartozó szervek vezetői (például miniszter, vagy kormányzati főhivatal vezetője), 
azok szervezeti egységeinek vezetői felett (például főosztályvezető). Mivel a 14. § 
(3) bekezdése utaló normával oldja meg a miniszterelnöki biztos speciális irányí-
tási hatáskörét, ezért a teljesség igényével hozzátehetjük, hogy egyes helyettes 
államtitkárok tevékenysége tekintetében is megilletheti a hivatkozott miniszter-
elnöki rendelet alapján az irányítás a biztost. Ezt szabályozza a Kit. 26. § (2) 
bekezdése is.

3. A miniszterelnöki biztost kijelölő normatív utasításban rendelkezni kell arról, 
hogy a biztos mellett működik-e őt támogató hivatali apparátus, azaz titkárság. 
A titkárság lehet a miniszterelnök által meghatározott minisztériumban, vagy a 
Miniszterelnöki Kormányirodán. A normatív kormányhatározat rendelkezhet úgy is, 
hogy a biztost titkárság nem segíti. Ennek eldöntése tehát a hivatkozott utasítás-
ban van, és a döntés kialakításában annak van szerepe, hogy a biztosi tevékeny-
ség milyen jellegű feladatokkal jár együtt, ahhoz szükséges-e titkárságot rendelni, 
vagy sem.

4. A biztos jogviszonyából származó jogok és kötelezettségek érvényesítéséért, 
valamint a kapcsolatos kiadások költségvetési fedezetéért az a minisztérium, vagy 
a Miniszterelnöki Kormányiroda a felelős, amely ki lett jelölve a biztos kinevezéséről 
szóló miniszterelnöki utasításban.
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15. § [A miniszterelnöki megbízott]

(2) A 3. § (9) bekezdésében meghatározott tilalom nem akadálya annak, 
hogy a miniszterelnök diplomáciai, személyes tanácsadói vagy egyéb eseti 
jellegű feladat miniszterelnöki megbízottként történő ellátására megbí-
zást adjon. A miniszterelnök a miniszterelnöki megbízottat feljogosíthatja 
a miniszterelnöki főtanácsadói megnevezés használatára.

(3) A megbízás legfeljebb a miniszterelnök megbízatásának idejére szól-
hat.

1. A Kit. megtartotta a korábbi szabályozás szerinti miniszterelnöki megbízotti 
intézményt. A miniszterelnöki megbízott hangsúlyosan elhatárolandó a Kormány 
szerveitől, illetve a biztosi jogállásban szolgálatot teljesítő tisztségviselőktől:

−	 a megbízotti intézmény formailag egy kötetlenebb megbízatást jelent (nem 
normatív döntéssel jön létre, nem keletkeztet tisztségviselői státuszt, illet-
ve irányítási jogköröket);

−	 tartalmilag szintén kevésbé szabályozott; a Kit. e tekintetben – mintegy 
keretjelleggel – csak arról rendelkezik, hogy a megbízás egyes, egyedileg 
meghatározott diplomáciai, személyes tanácsadói vagy más eseti jellegű 
feladat ellátására szólhat.

2. A Kit. 3. § (9) bekezdése tiltja, hogy a Kit.-ben nem szereplő megbízatás és 
tisztség kormányzati feladatok teljesítésére legyen adható. A 15. § (2) bekezdése a 
főszabálytól való eltérésre ad lehetőséget a miniszterelnök számára. A tiltás ugyan-
is nem akadálya annak, hogy egyébként a kormányfő diplomáciai ügyekben, sze-
mélyes tanácsadásra vagy egyéb eseti jellegű feladat ellátására megbízást adjon a 
miniszterelnöki megbízott számára. A Kit. ezen rendelkezése nem határozza meg, 
hogy milyen formában, jogforrásban kell megbízást adni, így nem előírás, hogy ez 
akár miniszterelnöki rendelet, azaz jogszabály, vagy pedig – magától értetődően – 
a miniszterelnöki biztoshoz hasonlóan normatív utasításban történjen. A kialakult 
gyakorlat szerint tehát nem normatív utasításban történik a megbízás, így annak a 
Magyar Közlönyben történő megjelenése sem indokolt, ugyanakkor a kormányzati 
honlapon elérhető a kormánybiztosok, miniszterelnöki biztosok mellett a miniszter-
elnöki megbízottak névsora is, a feladatuk rövid leírásával, a megbízási idő érvé-
nyességének időpontjával (valójában inkább a hatályosságával). Ennélfogva töb-
bek között különböző ügyekben tanácsadói, szaktanácsadói, személyes tanácsadói 
feladatok ellátását végzik a megbízottak. A Kit. lehetővé teszi a miniszterelnök 
számára, hogy a megbízottat feljogosítsa a miniszterelnöki főtanácsadói megneve-
zés használatára. A megbízás időtartama legfeljebb a kormányfő megbízatásának 
megszűnéséig tarthat.

Kapcsolódó jogi szabályozás az 5–15. §-okhoz
−	 Alaptörvény
−	 Alkotmány
−	 Infotv.
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−	 Kit.
−	 Ksztv.
−	 régi Ksztv.
−	 Ltv.
−	 Mavtv.
−	 Kormány Statútum
−	 Kormány ügyrend
−	 1221/2012. (VII. 2.) Korm. határozat a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizott-

ság megalakításáról
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III. FEJEZET

A MINISZTERELNÖKI KORMÁNYIRODA ÉS A 
MINISZTÉRIUM (16–33/A. §)

Juhász Dezső – Szalai András

Jogpolitikai célok

A központi államigazgatási szervek – ezeken belül is a Kit. által bevezetett új 
gyűjtőfogalom szerinti központi kormányzati igazgatási szervek – között nemcsak 
alkotmányos szerepük, hanem az ellátott feladatok és gyakorolt hatáskörök száma 
és jelentősége miatt is kiemelt helyet foglalnak el a minisztériumok.

A minisztériumok mellett rendszertani szempontból körülbelül azonos szinten 
helyezkedik el, azonban a közjogi hagyományokhoz képest merőben újszerű, spe-
ciális szervként jött létre a 2018. évben a Miniszterelnöki Kormányiroda.

1. A minisztériumok a polgári jogfejlődés során nyerték el mai jelentőségüket és 
struktúrájukat. A minisztériumok:

−	 a Kormány irányítása és a Kormány tagjának vezetése alatt álló központi 
kormányzati igazgatási szervek;

−	 a Kormány munkamegosztása és a miniszter feladatköre alapján felelősek 
adott közigazgatási ágazat(ok) vagy terület(ek) stratégiájának megalko-
tásáért és végrehajtásáért, jogalkotásáért, költségvetéséért, a területi fel-
adatellátás irányításáért;

−	 egyszerre politikai és szakmai-bürokratikus szervek, ekként személyi 
 állománya is a politikai „változó” és a szakmai „állandó” rétegekből tevődik 
össze, így e kétféle szemlélet és logika egymásra hatása és szintézise a 
napi működés és feladatellátás során is tetten érhető.

Ami a minisztériumokra vonatkozó szabályozás jogforrási elhelyezkedését illeti, 
általánosságban a következők rögzíthetők.

a) Az Alaptörvény a minisztériumokról szűkszavúan rendelkezik, amennyiben 
a 17. cikk (1) bekezdése csak annyit szab meg alkotmányos követelmény-
ként, hogy a minisztériumokat törvényben kell felsorolni.

b) A szabályozás következő szintjét adja a Kit., amely elsődlegesen a minisz-
térium felépítését és belső struktúráját, a szerven belüli intézmények, szer-
vezeti egységek, vezetők működését szabályozza.

c) A szabályozás harmadik szintjének tekinthetők azok a szakágazati törvé-
nyek, kormányrendeletek – különösen a Kormány tagjainak feladat- és ha-
tásköréről szóló kormányrendelet (Kormány Statútum) –, illetve miniszteri 



70

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

rendeletek, amelyek a Kit. szerinti szervezeti struktúrát tartalommal töltik 
meg, vagyis a minisztériumok által ellátandó szakterületi és funkcionális 
feladatokat állapítják meg, hatásköröket telepítenek.

2. A minisztériumok törvényi szintű szabályozása terén az európai, valamint a ha-
zai közjogi hagyományokra, a minisztériumi struktúra és működés hosszú ideje 
kikristályosodott voltára figyelemmel nem volt szükséges paradigmaszerű változá-
sok végrehajtása. Utoljára ilyenre a polgári berendezkedéshez való visszatéréssel, 
vagyis a rendszerváltással került sor, közepes jelentőségű változásokat hozott to-
vábbá a Ksztv. 2010-es elfogadása.

Az előzőekből következően a minisztériumi működési struktúra alapvető átala-
kítása nem tartozott a Kit. koncepcionális célkitűzései közé. A Kit. jogpolitikai célja 
sokkal inkább volt az, hogy az elfogadását követően folyamatosan módosuló Ksztv. 
rendelkezéseit tekintse át, és rendezze egy átfogó szervezeti-közszolgálati jogi sza-
bályokat egyaránt tartalmazó kódexbe.

3. Amint arra a kommentár bevezető rendelkezéseinél (vö. Kit. I. fejezet) utaltunk, 
a Kit.-et nagymértékben jellemzi a kormányzati igazgatás joganyaga tekintetében 
az egységességre törekvés, amely a korábbi széttöredezett szervezeti és közszol-
gálati jogi szabályozás kódexszemléletű és közös elvekre felfűzhető egyberendezé-
sében ölt testet.

A kódexen belül ugyanakkor ennek ellenpontozásaként következetesen érvé-
nyesített szabályozási elv, hogy a szervi és szervezeti szabályok tisztán és élesen 
elkülönülnek a munkavégzésre irányuló jogviszonyok és az egyéb közszolgálati jo-
gi-személyügyi kérdések szabályozásától; a két szabályozási terület közötti direkt 
kapcsolatot pedig az álláshely-gazdálkodás szabályai teremtik meg.

A Ksztv. minisztériumokra vonatkozó szabályozásánál – csakúgy, mint a Kor-
mány, a kormányzati főhivatalok, a központi hivatalok és a kormányhivatalok ese-
tében – szükséges volt szétválasztani a Ksztv. kevert szabályait aszerint, hogy azok 
szervi, vagy az adott tisztségviselőre vonatkozó közszolgálati jogi, személyügyi 
szabályok-e. Ennek megfelelően a minisztérium esetében:

−	 a miniszter;
−	 a miniszteri biztos;
−	 az államtitkár;
−	 a közigazgatási államtitkár;
−	 a helyettes államtitkár;
−	 a kabinetfőnök;
−	 a főosztályvezető;
−	 a titkárságvezető; továbbá
−	 az osztályvezető a törvényben két „szerepkörben” is megjelenik.

A Ksztv. szabályozása nem differenciált élesen aszerint, hogy a központi kor-
mányzati igazgatás tisztségviselőjére vonatkozó szabály a) szervi-intézményi, vagy 
b) munkajogi-közszolgálati jellegű szabály. Így például a közigazgatási államtitkár 
– amint arra a későbbiekben kitérünk – egyszerre a minisztérium hivatali szerveze-
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tének a vezetője (ez egy szervi működéssel kapcsolatos szabály), és egyszerre egy 
olyan munkát végző személy, akinek például a szabadságát, összeférhetetlenségét, 
szolgálati lakásra való jogosultságát speciális közszolgálati rendelkezések megálla-
pításával kell szabályozni.

A Kit. egyik legfontosabb jogpolitikai célkitűzéseként megvalósult a Ksztv. sza-
bályrendszerének kettébontása, ennek megfelelően például egy helyettes államtit-
kár vagy egy miniszteri biztos egyszerre jelent egy kormányzati igazgatási szerven 
belüli, sajátos feladatkörrel rendelkező, „elvont” intézményt, illetve egy olyan sze-
mélyt, akinek a feladatköreire, felelősségére figyelemmel speciális közszolgálati 
jogi szabályokat kell érvényesíteni.

Ez a fajta elkülönítés tehát célzott és indokolt jogpolitikai megfontolások mi-
att történt meg, ugyanakkor jogalkalmazói oldalról kétségkívül „akklimatizációt” 
igényel, hiszen a szabályok megkeresésekor a jogalkalmazó először csak azzal 
szembesül, hogy a tisztségviselőre vonatkozó szabály az adott jogszabályi helyen 
nem található, illetve a Kit.-ben kétfelé bontva, különböző szerkezeti egységekben 
található meg.

4. Fontos megjegyezni, hogy a Kit. szabályozása kizárólag a kormányzati igazga-
tási szervek működésének irányítási, vezetési és szervezeti kereteit állapítja meg, 
vagyis e szervek konkrét feladatkörére vonatkozóan kevés szabályt tartalmaz.

5. A Ksztv. utolsó, 2018 tavaszán végrehajtott módosításai közé tartozott egy új 
központi államigazgatási szerv, a Miniszterelnöki Kormányiroda létrehozása. A Kor-
mányirodára vonatkozó szabályozást a minisztériumhoz hasonlóan a Kit. is lénye-
gében azonos szabályozási tartalommal vette át.

A Kormányiroda létrehozása egybecseng a jelen kommentár Kormányról szóló 
fejezetében foglalt azon változással, amely a miniszterelnök kormányzati igazga-
tásban betöltött szerepének erősítésével, közvetlen szervi irányítási jogköreinek 
a megteremtésével kapcsolatos. A miniszterelnöki irányítási jogkör megerősítése 
mellett – a kormányzati döntéshozatal „tárcák feletti” összehangolásának előse-
gítésére – a kormányzati döntés-előkészítés, továbbá a döntéshozatal igazgatá-
si szempontú összehangolása, valamint kormányrendeletben tételesen rögzített 
egyéb feladatok ellátása érdekében különös hatáskörű szervként jött létre a Kor-
mányiroda, amelynek jellegadó sajátossága, hogy a miniszterelnök kormányzati 
igazgatási munkaszervezeteként nem valamely miniszter alárendeltségében, ha-
nem a miniszterelnök közvetlen irányítása áll.

A Miniszterelnöki Kormányiroda alapvető feladata:
−	 a kormánydöntések megfelelő előkészítése és végrehajtása a minisztériu-

mok közötti egyeztetési folyamatokba való bekapcsolódással;
−	 a kormányzati döntés-előkészítő és döntéshozó fórumok (pl. közigazgatási 

államtitkári értekezlet, kabinetülések, kormányülések) szervezése, napi-
rendjének összeállítása;

−	 a miniszterelnök döntéshozatalban való segítése, továbbá a miniszterelnök 
kormányrendeletben tételesen meghatározott feladatainak az ellátása;
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−	 további feladatok ellátása jogszabályi kijelöléssel (lásd például kifejezett 
Kit.-es hatáskörként a kormányzati létszámgazdálkodással kapcsolatos fel-
adatokat, vagy egyes politikai és szakmai felső vezetők személyi anyagá-
nak kezelését).

A Kormányiroda létrehozásával kapcsolatos praktikus jogpolitikai megfontolások 
közé tartozik, hogy a szerv nem került politikai felső vezető vezetése alá, ennélfog-
va egy kormányzati döntés-előkészítő javaslatot – a Kormány általános célkitűzései 
vagy a már meghozott kormánydöntésekkel való összhang szempontjából – úgy 
tud véleményezni, illetve a már meghozott döntések végrehajtását úgy tudja figye-
lemmel kísérni, hogy annak során kevésbé kötik tárcaszempontok.

A Miniszterelnöki Kormányiroda nemcsak az egyes tárcaérdekeken túlmutató 
feladatait, hanem a kormányzati igazgatási szervek között a struktúráját tekintve 
is speciálisnak tekinthető, mivel arra a Kit. 16. § (5) bekezdés a) pontja alapján 
főszabályként a minisztériumra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Azon-
ban a szerv felépítése a minisztériumokhoz képest jelentősen eltérő tulajdonságok-
kal is rendelkezik.

A legjelentősebb különbség, hogy a szervet nem miniszter, hanem olyan szak-
mai felső vezető – közigazgatási államtitkár – vezeti, aki a korábbi szabályozás 
alapján kizárólag egy minisztérium esetében volt értelmezhető. Ezen kívül a szabá-
lyozásban a szervezeti felépítés terén az értelemszerű eltéréseket figyelembe véve 
a minisztériumok szervezeti struktúrája érvényesül:

−	 a Kormányirodán az ellátandó feladat függvényében államtitkár működhet;
−	 helyettes államtitkár irányítja az egyes elkülönült szakterületi feladatok 

ellátását; illetve
−	 a Kormányirodára a minisztérium szervezeti egységeire vonatkozó szabá-

lyokat (főosztály- és osztálytagozódás) kell alkalmazni.

A Miniszterelnöki Kormányiroda működésétől összességében a kormányzati 
döntés-előkészítés és döntéshozatal összehangolt működését várja a jogalkotó.

6. Az elmúlt évtizedekben különféle kísérletek történtek a központi államigazga-
tási szervezetrendszer működésének olyan szempontú racionalizálására, amely a 
szerveknél jelentkező hasonló jellegű feladatok centralizálására vagy összehangolt 
ellátására irányult. Ezek között lehet említeni:

−	 a minisztériumok napi működéséhez szükséges informatikai és egyéb szol-
gáltatások, dologi ellátások központosítását;

−	 az időnként felmerülő, de rendre elvetett kincstári jogügyi igazgatóság fel-
állításának ötletét, amely a szerveknél jelentkező jogi feladatok ellátását 
végezné; illetve

−	 ide sorolható az államháztartási szabályozás azon eleme, amely csak bizo-
nyos álláshelyszám meghaladása esetében engedi meg, hogy a szerv önálló 
gazdasági szervezettel rendelkezzen.
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A Kit. 2020. január 1-jétől hatályos módosítása a központi szerveknél felmerü-
lő hasonló, a napi működéshez szükséges ún. „funkcionális” feladatok ellátására 
tette lehetővé közös hivatali szervezet létrehozását. Az új lehetőség jogpolitikai 
célja, hogy a minisztériumok, illetve a Miniszterelnöki Kormányiroda egyes szemé-
lyügyi, gazdálkodási, biztonsági, koordinációs feladatokat közösen is elláthassanak, 
így ugyanazon feladatra nincs szükség saját szervezeti egység fenntartására. Az 
új jogintézmény jogpolitikai célja egyrészt a költségcsökkentés, másrészt pedig a 
szervek tehermentesítése annak érdekében, hogy jobban tudjanak szakmai felada-
taikra koncentrálni.

Magyarázat a Kit. §-aihoz

16. § [A Miniszterelnöki Kormányiroda jogállása]

(1) A Miniszterelnöki Kormányiroda a miniszterelnök kormányzati igaz-
gatási munkaszervezeteként működő különös hatáskörű központi kor-
mányzati igazgatási szerv.

(2) A Miniszterelnöki Kormányirodát a miniszterelnök közvetlenül irá-
nyítja.

(3) A Miniszterelnöki Kormányiroda önálló költségvetési fejezettel ren-
delkező központi költségvetési szerv.

(4) A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti és működési szabályzatát 
a miniszterelnök normatív utasításban adja ki.

(5) A Miniszterelnöki Kormányiroda esetében
a) a minisztériumokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket meg-

felelően alkalmazni kell,
b) a minisztert a minisztérium és annak személyi állománya tekin-

tetében megillető feladat- és hatáskörökre vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseket a miniszterelnökre megfelelően alkalmazni kell.

(6) A politikai felsővezetők, a közigazgatási államtitkárok és a helyettes 
államtitkárok személyi anyagának nyilvántartását a Miniszterelnöki Kor-
mányiroda vezeti.

1. A Miniszterelnöki Kormányiroda státuszát az (1) bekezdés tömören ragadja meg; 
eszerint a Kormányiroda a miniszterelnök különös hatáskörű, központi kormányzati 
igazgatási szerveként működő munkaszervezete. Főbb feladatköreit, rendeltetését 
a fentiekben érintettük.

Mivel a Kit. elsődlegesen szervezeti, nem pedig hatásköri kérdésekkel foglal-
kozik, a § külön nem listázza a Kormányiroda legfontosabb feladatait. Érdemes 
megjegyezni, hogy ezek közé tartozik a kormányzati döntés-előkészítő anyagok, 
előterjesztések egyeztetésének menedzselése, továbbá a kormányzati döntés-elő-
készítő és döntéshozó fórumok üléseinek szervezése, valamint a kormánydöntések 
véglegesítése és aláírásra történő felterjesztése. E feladatköröknek a legfontosabb 
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jogforrása a Kormány ügyrendje. Kiemelést érdemel, hogy a Kormányiroda vezető-
je maga is nyújthat be előterjesztéseket az ülésekre.

A Miniszterelnök munkaszervezete többféle formában valósult meg a rendszer-
váltás óta. Hosszú évekig a Miniszterelnöki Hivatal töltötte be ezt a szerepet, majd 
2010 után a Miniszterelnökség látta el ezeket a feladatokat, végül 2018 óta egy új 
szerv, a Miniszterelnöki Kormányiroda tölti be a miniszterelnököt támogató hivatali 
funkciót. A Miniszterelnöki Kormányiroda jogállását tekintve központi államigazga-
tási szerv a Ksztv. értelmében, azon belül pedig a kormányzati igazgatási szervek 
csoportjába tartozik. A különös hatáskör jelentése a szakmai munkamegosztáshoz 
kapcsolódik, és azt jelenti, hogy az adott szerv a közigazgatás meghatározott ága-
zatával foglalkozik, vagyis hatásköre csak a közigazgatásnak egy meghatározott 
területére terjed ki, jelen esetben a miniszterelnök munkaszervezetét jelöli.

Az irányításnak a jelentését és a jogköreit a Ksztv. 2. §-a rendezi. A Kit. a Mi-
niszterelnöki Kormányiroda vonatkozásában kifejezetten azt tartalmazza, hogy a 
miniszterelnök közvetlenül irányítja. A közigazgatási szervek egy része esetében 
az irányítás közvetett módon valósul meg, mert átruházott hatáskörben a tény-
leges irányító mást takar. A Ksztv.-n kívül ugyanis az Áht. is tartalmaz az irányí-
tásra vonatkozó szabályokat, így a 9/A. § (4) bekezdése értelmében törvény vagy 
kormányrendelet a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési 
szerv esetén az irányítási hatáskör gyakorlásával más szervet vagy személyt ru-
házhat fel. Például a nemzetbiztonsági szolgálatok irányítása az Alaptörvény szerint 
a Kormány hatásköre, de a Kormány Statútum értelmében a kijelölt miniszterek 
irányításával valósul meg. A Kit. a kormányhivatalok vonatkozásában pedig kifeje-
zetten úgy fogalmaz, hogy a Kormány a kormányhivatalokat a kormányrendeletben 
kijelölt miniszter útján irányítja.

Az Áht. 3. §-a értelmében az államháztartás központi alrendszerébe tartozik 
a központi költségvetési szerv. A Miniszterelnöki Kormányiroda alapfeladatai ellá-
tásának forrása a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 
törvény XXII. számú, Miniszterelnöki Kormányiroda fejezete.

2. A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti és működési szabályzatát a kor-
mányfő közjogi szervezetszabályozó eszközben, normatív utasításban bocsátja ki, 
amely a 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról.

A Miniszterelnöki Kormányiroda nem minisztérium, ugyanakkor a Kit. kodifikáci-
ós technikája az, hogy a Kormányirodára is alkalmazni kell a Kit.-nek a minisztéri-
umokra vonatkozó szabályait, vagyis a törvény csak az eltérő szabályokat rendezi. 
Ennélfogva a minisztérium felépítéséhez hasonló a Miniszterelnöki Kormányiroda 
struktúrája is, a minisztert – a tárcájának személyi állománya tekintetében – meg-
illető feladat- és hatáskörökre vonatkozó szabályokat a miniszterelnökre megfele-
lően alkalmazni kell. A (6) bekezdés a Kormányiroda egyik feladatát rögzíti, amikor 
kimondja, hogy a politikai felső vezetők (kormányfő, miniszterek, államtitkárok), 
illetve a közigazgatási és a helyettes államtitkárok személyi anyagának nyilvántar-
tása a Miniszterelnöki Kormányiroda reszortja.
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A Kormányiroda rendszertani szempontból tehát a minisztériumokkal egy szin-
ten elhelyezkedő szerv; ezt mutatja, hogy a Kit. a jogállására és a szervezetére 
javarészt a minisztériumokra vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni, illetve a 
tisztségviselői is a minisztériumi szabályozás szerint látják el feladataikat.

A minisztériumhoz képest a főbb jogállásbéli különbségek a következők:
−	 a szervet nem a Kormány, hanem a miniszterelnök irányítja;
−	 a miniszter minisztériummal kapcsolatos jogköreivel a miniszterelnök ren-

delkezik (ide nem értve a szerv vezetésével kapcsolatos feladatköröket);
−	 a szervezeti és működési szabályzatot nem a szerv vezetője, hanem a 

miniszterelnök adja ki.

17. § [A Miniszterelnöki Kormányiroda vezetője]

(1) A Miniszterelnöki Kormányirodát a miniszterelnök közvetlen irányítá-
sa alatt álló közigazgatási államtitkár vezeti, a jogszabályoknak és a szak-
mai követelményeknek megfelelően.

(2) A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára tekinteté-
ben a közigazgatási államtitkárokra vonatkozó jogszabályi rendelkezése-
ket megfelelően alkalmazni kell.

(3) A Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendelete megha-
tározhatja, hogy a miniszterelnök mely feladat- és hatáskörét gyakorolja 
a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján, azzal, 
hogy egyebekben a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtit-
kára útján történő feladat- és hatáskörgyakorlás rendjét a Miniszterelnöki 
Kormányiroda szervezeti és működési szabályzata állapítja meg.

1. A miniszterelnöki háttérapparátus funkció szerinti csoportosítása szerint titkár-
sági modellt és kancellária típusú modellt szokás megkülönböztetni. A titkársági 
modellben a miniszterelnök apparátusa csak a kormány titkársági feladatait látja 
el, ezért a vezetése nem igényel politikai vezetést; igazgatási szakember áll az élén 
(például közigazgatási államtitkár). A kancellária típusú modellben a hivatal politi-
kai szerepkörben (is) van; a kormányzati koordináció központja, így politikust kí-
ván meg vezetőnek, államtitkárt vagy minisztert. A közigazgatási államtitkár nem 
politikai vezető, ezért ebben a modellben, mint karrier tisztviselőt nem akarják po-
litikai szerepkörbe helyezni. Ez a megszokott felosztás azonban nem alkalmazható 
minden tekintetben a Miniszterelnöki Kormányiroda jogállásának megértéséhez. 
A Kormányiroda élén közigazgatási államtitkár áll, akinek a tekintetében a mi-
nisztériumok közigazgatási államtitkáraira vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 
megfelelően alkalmazni kell, ami tehát első látszatra azt tükrözi, hogy titkársági 
modellbe tartozik a Miniszterelnök munkaszerve. Alaposabb vizsgálata után azon-
ban a Kit. vonatkozó rendelkezései is rávilágítanak arra, hogy nem erről van szó.
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2. A korábbi közjogi megoldásokhoz képest merőben újszerű a Kormányiroda veze-
tésével összefüggő szabályozás.

A 2018-at megelőző időszakban a közigazgatási államtitkári intézmény és tiszt-
ség kizárólag egy minisztérium esetében volt értelmezhető. Amint arra a fenti-
ekben utaltunk, a minisztérium egy politikai felső szintből, továbbá egy szakmai 
közép- és alsó szintből felépülő szerv. Ebben a szisztémában a közigazgatási állam-
titkár a legmagasabb, szakmai szinten elhelyezkedő – határozatlan időre kineve-
zett – vezető.

A Kormányiroda és a minisztérium közigazgatási államtitkára közötti szembeötlő 
különbség, hogy a Kormányiroda közigazgatási államtitkára a szerv első számú (leg-
magasabb) vezetője, addig a minisztérium esetében ez értelemszerűen nincs így.

A szabályozási megoldás nyilvánvalóan következik abból, hogy a Kormányiroda 
nem valamely miniszter, hanem a miniszterelnök munkaszervezete, így a Kormány-
iroda esetében nem szükséges, hogy az miniszteri vezetés alatt álljon.

Felmerül továbbá a kérdés, hogy egy nem miniszteriális szerv esetében a 
jogalkotó miért nem választott olyan szabályozási megoldást, amely „sui gene-
ris”  vezetőt (például igazgatót vagy elnököt) állít a szerv élére. Egy ilyen meg-
oldás ellen szóló érvként jelölhető meg az a körülmény, hogy a Miniszterelnöki 
Kormány iroda kiemelt szerepet játszik a kormányzati döntés-előkészítő testületi 
ülések szervezésében és lebonyolításában, ezek között kiemelten a közigazgatási 
államtitkári értekezlet munkájának a megszervezésében. A közigazgatási állam-
titkári értekezlet vezetése szempontjából nem elhanyagolható szempont, hogy a 
Miniszterelnöki Kormányirodát képviselő személy maga is a többi taggal azonos 
jogállásban van.

3. Munkaszervezetként a Kormányiroda természetszerűleg fontos szerepet kap a 
miniszterelnöknek címzett hatáskörök gyakorlásában. Fontos jogbiztonsági előírása 
a Kit.-nek, hogy a miniszterelnök egyedi aktussal nem ruházhatja a hatáskörének 
gyakorlását a Kormányirodára, figyelemmel arra, hogy az irányítási jogviszonyok-
ban kifejezett jogszabályi felhatalmazás hiányában nincs lehetőség a hatáskör gya-
korlásának irányított szervre történő delegálására.

A Kit. a fentiek miatt úgy rendelkezik, hogy a Kormányiroda vezetője útján 
gyakorolt miniszterelnöki hatásköröket kormányrendeletnek kell megállapítania. 
A Kormány eredeti rendeletében – a Kormány Statútum – tehát meghatározhatja, 
hogy a kormányfő mely feladat-és hatáskörét gyakorolja közvetett módon, azaz a 
Kormányirodát vezető közigazgatási államtitkár útján. A feladatmegosztás részle-
tes szabályait a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti és működési szabályza-
tában találjuk meg.



77

iii. fejezet

18. § [A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében működő 
 államtitkár és helyettes államtitkár]

(1) A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében államtitkár működhet.
(2) A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében működő államtitkár 

tekintetében az államtitkárokra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket 
megfelelően alkalmazni kell, azzal, hogy

a) az államtitkár a miniszterelnököt nem helyettesítheti,
b) az államtitkár kinevezésére, továbbá felmentésére irányuló javas-

lattétel során a miniszterelnök nem kéri ki miniszter véleményét,
c) az államtitkár lemondása esetén a lemondó nyilatkozatának mi-

niszterelnök részére való továbbítása nem miniszter útján tör-
ténik.

(3) A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében működő helyettes 
államtitkár a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfele-
lően irányítja a miniszterelnök feladat- és hatáskörének a Miniszterelnöki 
Kormányiroda szervezeti és működési szabályzatában meghatározott ré-
sze tekintetében a szakmai munkát, valamint dönt a hatáskörébe utalt 
ügyekben.

(4) A Miniszterelnöki Kormányiroda szervezetében működő helyettes 
 államtitkár tekintetében a helyettes államtitkárokra vonatkozó jogszabá-
lyi rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.

1. A Kormányiroda vezetőjéhez hasonlóan a minisztériumi szisztémát követi a szerv 
egyéb tisztségviselőinek, illetve a működés jogintézményeinek a szabályozása.

Az államtitkár esetében szükséges még arra a különbségre felhívni a figyelmet, 
hogy amíg egy minisztérium esetében szükségszerű államtitkár működése – egy 
minisztériumban rendszerint több államtitkár is szolgálatot teljesít –, addig a Kor-
mányiroda esetében ez nem kötelező, csak egy lehetőség abban az esetben, ha az 
ellátandó miniszterelnöki feladat jelentősége ezt indokolja. A Kormányiroda szer-
vezeti és működési szabályzatából tudhatjuk meg, hogy nem is egy, hanem több 
államtitkárt is találunk. A minisztériumokban működő államtitkárokra vonatkozó 
szabályokat alkalmazni kell a Kit. utaló szabálya értelmében, három alapvető kü-
lönbséggel együtt, amelyeket három pontban sorol fel a (2) bekezdés. Ennélfogva 
az államtitkár nem helyettesítheti a kormánytagot; jelen esetben itt nem minisz-
terről, hanem miniszterelnökről van szó. Másrészt az államtitkár jogviszonyának 
létesítése és felmentése tekintetében a miniszterelnök nem kéri ki a miniszter vé-
leményét – hiszen nem miniszter áll a Kormányiroda élén –; továbbá ugyanilyen 
okokból kifolyólag az államtitkár lemondása esetében a lemondó nyilatkozat nem 
miniszteren keresztül történik a kormányfő részére.
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2. A Miniszterelnöki Kormányirodán helyettes államtitkár található (az SZMSZ-ből 
ismerve több helyettes államtitkár is helyet foglal), aki hasonlóan a minisztériumi 
társaikhoz, a Kormányiroda által ellátott bizonyos feladatok tekintetében irányítja 
a munkát. Utaló szabályként írja elő a Kit., hogy a helyettes államtitkárokra vonat-
kozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

3. A 16. § szerinti általános utaló szabályból következik, hogy a Kormányiroda szer-
vezeti tagozódására, vezetőire a minisztériumra vonatkozó szabályokat kell alkal-
mazni. A szervi sajátosságokból fakadóan a Kormányiroda államtitkára és helyettes 
államtitkára esetében ugyanakkor indokolt konkretizálni e szabályokat, az állam-
titkár esetében felsorolva azokat a tételes eltéréseket is, amelyek abból fakadnak, 
hogy a szervet nem miniszter vezeti.

19. § [A minisztérium jogállása és vezetője]

(1) A minisztérium a miniszter munkaszerveként működő, a Kormány 
irányítása alatt álló különös hatáskörű központi kormányzati igazgatási 
szerv.

(2) Az általános politikai koordinációt ellátó Miniszterelnöki Kabinetiro-
dát a miniszterelnök kabinetfőnöke miniszterként vezeti.

(3) A minisztérium szervezeti és működési szabályzatát, illetve annak 
módosítását e törvény keretei között a miniszter – a miniszterelnök jóvá-
hagyását követően – normatív utasításban adja ki.

(4) A miniszter vezeti a minisztériumot, e feladatkörében irányítja az 
államtitkár és a közigazgatási államtitkár tevékenységét. A közigazgatási 
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter, valamint az 
általános politikai koordinációért felelős miniszter közvetlenül irányíthatja 
az általa vezetett minisztérium helyettes államtitkárának tevékenységét.

(5) A miniszter részletes feladat- és hatáskörét a Kormány eredeti jogal-
kotói hatáskörben kiadott rendeletben állapítja meg.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott kormányrendelet alapján a mi-
niszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében – az ellátásukhoz 
kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre ki-
terjedően – a feladat- és hatáskört korábban ellátó miniszter által vezetett 
minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda jogutódja, ha az (5) 
bekezdésben meghatározott kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a 
feladat- és hatáskört átvevő miniszter által vezetett minisztérium.

1. A meghatározott államigazgatási ágazatért vagy szakterületért – a sokrétű fel-
adatokat ellátó ún. csúcsminisztériumok esetében ágazatokért, szakterületekért –  
felelős minisztérium a Kormány irányítása alatt álló különös hatáskörű központi 
kormányzati igazgatási szerv, amely a miniszter munkaszervezeteként működik. 
A minisztérium a miniszter vezetése alatt áll.
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A központi államigazgatási struktúra hagyományosan egy piramisszerű műkö-
dési elven nyugszik, ahol a piramis csúcsán a szerv egyszemélyi vezetője áll, míg 
az alján a nem vezetői álláshelyet betöltő tisztségviselők. A két végpont között szá-
mos vezetői szint helyezkedik el a feladatok jellegéből és a döntési szint  jelentette 
felelősségből adódóan. A piramis szintjein rendszerint egy vertikális hivatali út ér-
vényesül, ami azt jelenti, hogy a feladatkiadási, a döntés-előkészítési és -végre-
hajtási láncban adott szint a közvetlenül felette vagy alatta álló szinttel áll kapcso-
latban; tehát adott vezető a hierarchiában alatta elhelyezkedő vezető és szervezeti 
egység tevékenységét irányítja.

Szükséges aláhúzni, hogy ez a törekvés – vagy inkább szervezési elv – nem 
jelent kizárólagos szabályt. Egyrészt a minisztériumok szervezeti és működési 
szabályzatai, ügyrendjei rendkívül aprólékosan szabályozzák a döntéshozatali és 
együttműködési rendet, amely hatékonysági megfontolások mentén áttörheti a 
szigorú vertikális hivatali utat. Másrészt maga a Kit. is tartalmaz olyan rendelke-
zéseket, amelyek kivételt teremtenek a piramis-szerű hierarchia, illetve a lépésről 
lépésre érvényesítendő vertikális szolgálati út íratlan szabálya alól.

Ezek közé tartozik, hogy a miniszter a szerven belül közvetlenül, formálisan csak 
az államtitkár és a közigazgatási államtitkár tevékenységét irányítja, ez azonban 
nem egy kivételt nem tűrő szabály. A közigazgatási minőségpolitikáért és személy-
zetpolitikáért felelős miniszter, valamint az általános politikai koordinációért felelős 
miniszter közvetlenül is irányíthatja helyettes államtitkár tevékenységét. Ebben az 
esetben tehát a szabályzatban kell rögzíteni, hogy a miniszter él-e ezzel a lehető-
séggel, és ha igen, akkor melyik helyettes államtitkár tekintetében.

2. A minisztérium szervezeti és működési szabályzatát a miniszter adja ki, ugyan-
akkor e téren jelentős az egységesítési szándék: az egyes minisztériumok sza-
bályzatai hasonló struktúrát mutatnak, illetve kiadásuk, módosításuk valamennyi 
esetben miniszterelnöki jóváhagyáshoz van kötve.

A kormányzati feladatmegosztás rugalmas alakíthatóságát az adja, hogy az 
egyes miniszterek, minisztériumok feladatait a Kit. alapján nem szükséges tör-
vényben rögzíteni, elegendő kormányrendeletet alkotni arról, hogy adott miniszter 
a kormányzati igazgatás mely szakágazatáért (például vízgazdálkodás, környezet-
védelem, építésügy, bányászat) felelős. Az irányadó jogalkotási gyakorlat szerint, 
ha törvény állapít meg miniszter vagy minisztérium számára feladatot, akkor a 
rugalmasságot az biztosítja, hogy a törvény a szervet és vezetőjét csak a feladat-
köre alapján általánosan nevesíti (például környezetvédelemért felelős miniszter, 
környezetvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium), így kormány-
rendeleti szinten szabadon alakítható, hogy a Kormány a szakterületi feladat ellá-
tását mely miniszterre bízza.

A feladatok jelzett, rugalmas alakíthatósága gyakran eredményez tárcák közötti 
olyan feladatátadást, amely szervi értelemben nem jár a minisztériumok oldaláról 
összeolvadással, szétválással, illetve hasonló jelentős struktúraváltozással. Erre az 
esetre alkalmazza a Kit. azt a relatív jellegű jogutódlási szabályt, hogy az átadott 
feladatok tekintetében az átvevő miniszter az átadó jogutódjává válik.
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A minisztérium különös hatáskörű, hiszen a Kormányon kívül valamennyi köz-
ponti szerv különös hatáskörrel bír, tehát egy-egy ágazatért felel. A minisztérium 
a miniszter munkaszerve, a feladatok ellátása tehát közvetlenül ezen keresztül 
történik, hozzátéve, hogy a tárcáknak vannak háttérintézményeik, központi hivata-
lok, amelyeket a miniszter irányít, így tehát a feladatok ellátása nem kizárólagosan 
minisztériumi formában, hanem „nem minisztériumi” jogállású szervek által is tör-
ténik, de számos más különböző jogállású szerven keresztül is.

3. A Kit. külön is kitér a Miniszterelnöki Kabinetiroda élén álló személyre; egyfelől 
rögzíti, hogy a miniszterelnök kabinetfőnöke, másfelől mint miniszter vezeti minisz-
tériumát. A minisztériumok felsorolásáról szóló törvény is kimondja, hogy a minisz-
terelnök politikai munkaszervezeteként működik a Miniszterelnöki Kabinetiroda, 
bár csak a nevéből nem derül ki, de minisztériumnak minősül.

4. Általánosságban a minisztériumok szervezetét a Kit. szabályozza, de az egyes 
konkrét minisztériumok struktúrájának felépítését a tárcák szervezeti és működési 
szabályzatában találjuk meg, amelyet a Jat. szerinti normatív utasításban bocsátja 
ki a miniszter a miniszterelnök jóváhagyását követően.

A Kormány irányítja, a miniszter pedig vezeti a minisztériumot. A közigazgatás- 
tudományban ismert a két fogalomnak az elkülönítése.73 A Kit. szerint közigazgatá-
si minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter, illetve az általános 
politikai koordinációért felelős miniszter vezette tárca, tehát a Miniszterelnökség 
és a Miniszterelnöki Kabinetiroda minisztere közvetlenül irányíthatja a minisztériu-
mukhoz tartozó helyettes államtitkár tevékenységét.

5. A Kormány tagjainak (beleértve külön a miniszterelnököt) feladat- és hatáskörét 
eredeti kormányrendelet, a Kormány Statútum részletezi. A feladat- és hatáskör 
együttes említésének oka abban van, hogy a fogalmak ugyan mást jelentenek, de 
nehezen választhatók el egymástól. A hatáskör a feladat ellátását szolgáló eszkö-
zöket jelenti, amelyek alkalmazásával a (jogi) hatás kiváltható, vagyis a (közigaz-
gatási) feladatokat ellátó szervek számára biztosít a hatáskör jogszerű lehetőséget 
feladataik ellátáshoz.74

A közigazgatási jogban hatásköri jogutódlásnak azt nevezzük, amikor egy köz-
igazgatási szerv megszüntetésre kerül, és feladatait – és hatásköreit – egy jogutód 
közigazgatási szerv veszi át, és onnantól ez a szerv gyakorolja ezen hatásköröket. 
Tágabb értelemben jelen bekezdésben foglalt szabályokat is hatásköri jogutódlás-
nak nevezzük, csak itt nem feltétlenül szűnik meg a minisztérium, hanem átkerül 
egy másik kormánytaghoz a feladat- és hatáskör. Ebben az esetben a feladatokhoz 
kapcsolódó, azokból eredő jogosultságok és kötelezettségek is átszállnak az átvevő 
minisztériumra. A Kormány Statútum állapíthat meg a főszabálytól eltérő rendel-
kezéseket.

73 Többek között a vezetés mindig szerven belüli viszony leírására szolgál, és személyek kö-
zötti relációban értelmezhető. Lásd erről: Linder (2020): i. m. 174.

74 Temesi (2013): i. m. 116.
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20. § [A tárca nélküli miniszter]

(1) A tárca nélküli miniszter feladatköreként az egy miniszter feladat-
körébe sem tartozó feladatok ellátása határozható meg.

(2) A tárca nélküli miniszter részletes feladat- és hatáskörét a Kormány 
eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletben állapítja meg. A tárca 
nélküli miniszter tevékenységét e törvényben meghatározottak szerint a 
Kormány által rendeletben meghatározott minisztérium vagy a Miniszter-
elnöki Kormányiroda segíti.

(3) A tárca nélküli minisztert tevékenységének ellátásában a (2) bekez-
dés szerinti minisztériumban vagy a Miniszterelnöki Kormányirodán mű-
ködő kabinet segíti. A (2) bekezdés szerinti minisztérium vagy a Minisz-
terelnöki Kormányiroda szervezeti és működési szabályzatában a tárca 
nélküli miniszter tevékenységének segítésére a (2) bekezdés szerinti mi-
nisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára, helyettes 
államtitkára, illetve egyéb szervezeti egységének vezetője is kijelölhető.

(4) A tárca nélküli miniszter a feladatkörében egyedi utasítást adhat a 
(2) bekezdés szerinti minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda 
közigazgatási államtitkárának, valamint azon államtitkárának, helyettes 
államtitkárának és szervezeti egysége vezetőjének, aki a tárca nélküli mi-
niszter tevékenységét segíti.

(5) Ha a (2) bekezdésben meghatározott kormányrendelet eltérően nem 
rendelkezik, a (2) bekezdésben meghatározott kormányrendelet alapján 
a tárca nélküli miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekinteté-
ben – az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és 
kötelezettségekre kiterjedően – a feladat- és hatáskört korábban ellátó 
miniszter által vezetett minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiro-
da jogutódja a (2) bekezdés szerinti minisztérium vagy a Miniszterelnöki 
Kormányiroda.

(6) A (2) bekezdésben meghatározott kormányrendelet alapján a tárca 
nélküli miniszter tevékenységét – ha a tárca nélküli miniszter a miniszter-
elnök általános helyettese – több, a (2) bekezdés szerinti szerv is segítheti.

(7) A (6) bekezdés szerinti esetben a tárca nélküli miniszter tevékenysé-
gének ellátását egy, a (2) bekezdésben meghatározott kormányrendelet-
ben meghatározott kabinet segítheti.

(8) A kizárólag a tárca nélküli miniszter irányítása alá tartozó szerveze-
ti egységek tekintetében a munkáltatói jogokat a tárca nélküli miniszter, 
vagy – a szervezeti és működési szabályzat rendelkezése esetén – a tárca 
nélküli miniszter kabinetfőnöke gyakorolja.

1. A tárca nélküli miniszter régóta ismert a magyar közigazgatás történetében, 
hiszen már a dualizmus időszakában is voltak ilyen kormánytagok. A tárca nélküli 
miniszter tehát teljes jogú tagja a Kormánynak, de nem kapcsolódik hozzá egy 
állandó minisztériumi apparátus, amelynek az élén állna.
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A tárca nélküli miniszter feladatkörét a többi miniszterrel egyezően kormány-
rendelet állapítja meg, és értelemszerűen nem mutathat átfedést más miniszter 
feladat- és hatáskörével. A tárca nélküli miniszter (rövidítve TNM) rendeletet is 
alkothat ugyanúgy, mint a többi miniszter. Valamilyen fontos kormányzati feladatot 
lát el, de ellentétben a kormánybiztossal, a Kormány tagjaként teszi ezt.

A tárca nélküli miniszter jellegadó sajátossága az, hogy a vezető nem ren-
delkezik saját munkaszervezettel (minisztériummal); feladatellátását más minisz-
térium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda, illetve ezek államtitkára, helyettes 
államtitkára vagy szervezeti egységének vezetője segíti. A tárca nélküli miniszter 
a feladatellátásához kapcsolódóan az egyéb miniszterekhez hasonlóan kabinettel 
rendelkezik.

A Kit. szabályozása alapján a tárca nélküli miniszter minisztériumot tehát nem 
vezet, azonban a feladatellátáshoz szükséges apparátus, illetve az ehhez kapcso-
lódó irányítási és vezetési jogkörök más tárca vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda 
keretein belül rendelkezésére bocsáthatók.

A tárca nélküli miniszter ugyan nem áll egy hivatal élén, ugyanakkor a mun-
kájában hivatali apparátus segíti, amely lehet akár egy minisztérium vagy akár a 
Miniszterelnöki Kormányiroda is. Ez a szabály tehát kógens norma, így a kormány-
biztoshoz képest a tárca nélküli miniszter esetében elmondhatjuk, hogy nem lehe-
tőség pusztán, hogy segíti vagy nem segíti a munkájában titkárság. A tárca nélküli 
miniszter esetében a Kit. hivatalt biztosít, amely egy állandó folyamatos hivatali 
segítséget jelent, ugyanakkor nem saját önálló minisztériumot, amelyet a tárca 
nélküli miniszter vezetne. A (4) bekezdés lehetővé teszi a tárca nélküli miniszter 
számára, hogy a feladatkörében egyedi utasítást adjon a minisztérium, illetve a 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának, valamint a már felso-
rolt államtitkárának, helyettes államtitkárának és szervezeti egysége vezetőjének, 
aki a tárca nélküli miniszter tevékenységében működik közre.

2. A miniszterelnök általános helyettesítésére első helyen jogosult tárca nélküli 
miniszterre vonatkozik az a rendelkezés, amelynek értelmében egyszerre akár 
több szerv is segítheti a tevékenységét, e szerveket a (2) bekezdés tartalmazza.

A (7) bekezdés arról rendelkezik, hogy a Kormány Statútum alapján kabinet 
segítheti a miniszterelnök általános helyettesének a munkáját.

3. A (8) bekezdés értelmében azoknál a szervezeti egységeknél, amelyeket a tárca 
nélküli miniszter irányít, a munkáltatói jogokat a tárca nélküli miniszter gyakorolja, 
vagy az SZMSZ rendelkezése értelmében a tárca nélküli miniszter kabinetfőnöke.

21. § [A miniszter helyettesítése]

(1) Akadályoztatása esetén
a) a minisztert – az általa vezetett minisztérium szervezeti és mű-

ködési szabályzatában meghatározottak szerint – az államtitkár,
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b) a tárca nélküli minisztert – a 20. § (2) bekezdése szerinti minisz-
térium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda szervezeti és műkö-
dési szabályzatában meghatározottak szerint – a 20. § (2) bekez-
dése szerinti minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda 
államtitkára

helyettesíti.
(2) A köztársasági elnök intézkedésének kezdeményezésében és intéz-

kedésének ellenjegyzésében, valamint – az (1) bekezdésben meghatáro-
zott államtitkár akadályoztatása esetén – az Országgyűlés ülésén

a) a minisztert akadályoztatása esetén a részletes feladat- és hatás-
körét megállapító kormányrendeletben kijelölt másik miniszter,

b) a tárca nélküli minisztert akadályoztatása esetén a részletes fel-
adat- és hatáskörét megállapító kormányrendeletben kijelölt má-
sik miniszter

helyettesíti.
(3) Az Európai Unió kormányzati részvétellel működő intézményeiben  

– az Európai Unió Tanácsa miniszteri képviseletet igénylő testületei kivé-
telével – döntése alapján

a) a minisztert a részletes feladat- és hatáskörét megállapító kor-
mányrendeletben kijelölt másik miniszter vagy az (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott államtitkár,

b) a tárca nélküli minisztert a részletes feladat- és hatáskörét meg-
állapító kormányrendeletben kijelölt másik miniszter vagy az (1) 
bekezdés b) pontjában meghatározott államtitkár

helyettesíti.

1. A minisztériumi struktúrának egy fontos alapvető vonása, hogy a minisztérium 
élén álló személyt szükséges helyettesíteni, amelyet lényegében a rendszerváltás 
óta az államtitkár lát el. A miniszter helyettese tehát az államtitkár, akit az általa 
vezetett tárca SZMSZ-ében kell kijelölni, hiszen a 2010-ben létrehozott miniszté-
riumi modellben több államtitkár is működik a minisztériumban. A tárca nélküli 
minisztert a kijelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda államtitkára 
helyettesíti.

2. A Kit. tételesen is megállapít olyan eseteket, amikor az ügy jelentőségére tekin-
tettel a minisztert nem államtitkár, hanem más miniszter helyettesíti vagy helyet-
tesítheti; ilyen:

−	 a köztársasági elnök intézkedésének kezdeményezése és annak ellenjegy-
zése;

−	 az Országgyűlés ülésén történő helyettesítés a helyettesítésre kijelölt ál-
lamtitkár akadályoztatása esetén, valamint

−	 az Európai Unió intézményeinek ülésén történő részvétel.
Itt szükséges hangsúlyozni, hogy a Kit. idézett tényállásai kifejezetten azokra 

az esetekre vonatkoznak, amikor a miniszter akadályoztatva van, ezért személyes 
eljárásának kizárt volta teszi szükségessé a helyettes tisztségviselő eljárását.
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Szükséges azonban azokról az esetekről is szólni, amikor a miniszter nevében 
a minisztérium tisztségviselői nem a miniszter akadályoztatása miatt járnak el, 
hanem meghatározott ügytípusokban főszabályként. Tekintettel arra, hogy a Ksztv. 
szabályozása alapján a szervnek címzett valamennyi hatáskört a szerv egysze-
mélyi vezetője gyakorolja, ezért a rendkívül szerteágazó és nagyszámú miniszteri 
feladatkör miatt elengedhetetlen „alapesetben” is szabályozni a miniszter nevében 
történő döntéshozatal rendjét. A minisztériumok szervezeti és működési szabályza-
tainak kiadmányozási jogról szóló fejezetei telepítik a képviseletnek ezt a formáját 
a szervezeten belüli vezetőkre.

Amennyiben a minisztert helyettesítő államtitkár is akadályoztatva van, akkor 
az Országgyűlés ülésén másik miniszter kell hogy a helyettesítési feladatot ellássa. 
A miniszteri ellenjegyzés alaptörvényi jellegéből fakad, hogy ebben a tekintetben 
államtitkár nem helyettesítheti a minisztert. Ezért egy másik kormánytag fogja a 
minisztertársát helyettesíteni; ezeknek a helyettesítő minisztereknek a személyét 
a Kormány Statútumban kell kijelölni.

Az Európai Unió kormányzati részvételt igénylő intézményei esetében – kivéve 
ez alól az Európai Unió Tanácsának miniszteri képviseletet igénylő testületeit –  
a minisztert a Kormány Statútum szerinti másik miniszter vagy az SZMSZ-ben 
kijelölt államtitkár; a tárca nélküli minisztert a Kormány Statútum szerinti másik 
miniszter vagy a tárca nélküli miniszter munkáját segítő minisztériumban vagy a 
Miniszterelnöki Kormányirodán működő államtitkár helyettesíti.

22. § [A miniszteri biztos]

(1) A miniszter normatív utasítással kiemelt fontosságú, a miniszter fel-
adatkörébe tartozó feladat ellátására miniszteri biztost nevezhet ki.

(2) A miniszteri biztos tevékenységét az őt kinevező miniszter irányítja.
(3) A miniszteri biztost tevékenységének ellátásában titkárság segí-

ti, amely a miniszteri kabinetben is működhet. A titkárságra a helyettes 
 államtitkár titkárságának szabályai az irányadóak. A miniszter az (1) be-
kezdés szerinti normatív utasításában rendelkezhet úgy, hogy a miniszteri 
biztos tevékenységét titkárság nem segíti.

A biztosi intézménnyel kapcsolatban – ideértve a kormánybiztost és a miniszter-
elnöki biztost is – összességében rögzíthető, hogy az egyidejűleg tekinthető egy 
szervezeti és egy közszolgálati jogi jogintézménynek. Ahogy arra a fentiekben már 
utaltunk, a Kit. a korábbi kevert szabályozást különválasztva szabályozza a bizto-
sokat, mint egy „szervezeten belüli intézményt”, valamint a biztosi jogállásra vo-
natkozó közszolgálati jogi szabályokat.

Ami a szervezeti jellemzőket illeti, hasonlóan, mint a kormánybiztos esetében, a 
miniszter is jogosult arra, hogy normatív utasításával a saját feladatkörébe tartozó 
ügyben miniszteri biztost nevezzen ki. A biztos tevékenységét a kinevező miniszter 
irányítja. A biztos tevékenységét titkárság segítheti, amely akár a miniszteri kabi-
netben is lehet, a titkárságra megfelelően alkalmazni kell a helyettes államtitkár 
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titkárságának a szabályait. A biztost kinevező miniszteri utasítás azonban rendel-
kezhet akár úgy is, hogy a miniszteri biztost nem segíti titkárság.

A biztos közszolgálati jogi jogállására a továbbiakban külön is kitérünk (vö. Kit. 
XXXI. fejezet).

23. § [Az államtitkár feladatköre]

(1) Az államtitkár – törvényben meghatározott kivételekkel, a miniszt-
érium szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint –  
a miniszter teljes jogkörű helyettese.

(2) A miniszter a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában 
a minisztériumban működő államtitkárok közül általános helyettesítésére 
egy miniszterhelyettest jelöl ki.

(3) Az államtitkár ellátja a minisztérium szervezeti és működési szabály-
zata szerint, az abban meghatározott helyettes államtitkár tevékenységé-
nek az irányítását.

(4) Az államtitkár a feladatainak ellátásáért és hatáskörének gyakorlásá-
ért a miniszternek, illetve a miniszterelnöknek felelősséggel tartozik.

(5) Az államtitkári cím használata során utalni kell az államtitkárnak a 
minisztérium szervezeti és működési szabályzata szerinti feladatkörére.

1. Az államtitkár a miniszter teljes jogkörű helyettese. Figyelemmel arra, hogy 
a minisztériumok az irányított államigazgatási szakterületek és feladatok szerint 
tagozódnak, ezért rendszerint több államtitkár található meg.

Az államtitkár politikai felső vezetőként mind a miniszternek, mint közvetlen 
felettesének, mind pedig a miniszterelnöknek felelősséggel tartozik. Utóbbi ren-
delkezés párja, hogy a miniszterelnök a Kit. 5. § (2) bekezdése alapján nemcsak a 
miniszter, hanem az államtitkár felé is rendelkezik utasítási jogkörrel.

2. A teljes jogkörű helyettesi minőség alól kivételt csak törvény határozhat meg. 
Így többek között az államtitkár nem helyettesítheti a minisztert az államfői dön-
tésekhez kapcsolódó miniszteri ellenjegyzés esetében, vagy a rendelet kibocsátá-
sában.

A miniszterhelyettesi intézménynek a Kit. előtt korábban nem volt jogszabályi 
alapja, hanem a szervezeti és működési szabályzatok tartalmazták, hogy melyik 
államtitkár viseli ezt a titulust, illetve látja el a feladatot. Az eddig normatív utasí-
tásban meglévő gyakorlatot kodifikálja a Kit. 23. §. (2) bekezdése.

A minisztérium SZMSZ-ében kell szabályozni, hogy melyik államtitkár melyik 
helyettes államtitkár tevékenységét irányítja. Megjegyezzük, hogy az 1997-es 
struktúrában az államtitkárok nem irányíthattak helyettes államtitkárokat, hiszen 
azok – mint a minisztérium szakmai vezetői – a közigazgatási államtitkár irányítása 
alá tartozhattak.
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3. Az államtitkár mind a miniszternek, mind pedig a kormányfőnek felelősséggel 
tartozik feladatai ellátása tekintetében. Az államtitkár pontos titulusának a megne-
vezése attól függ, hogy milyen tevékenységet lát el, milyen feladat-hatáskörök tar-
toznak a kompetenciájába, ezért mondja azt a Kit., hogy utalni kell az SZMSZ-ben 
meghatározott feladatkörére a címe használatakor. Ez a 2010-es óriásminisztériumi 
struktúra bevezetéséből ered, hiszen nem egyetlen (politikai) államtitkár látja el a 
miniszter helyettesítését, hanem adott esetben számos ágazatot tömörít a szuper-
minisztériumi modell, amelyek korábban önálló tárcaként működtek.

24. § [Az államtitkár helyettesítése]

(1) Az államtitkár nem helyettesíthető, ha a minisztert helyettesítő jog-
körében jár el.

(2) Az államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – 
a szervezeti és működési szabályzatban meghatározottak szerint az adott 
szerv másik államtitkára, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtit-
kár, az államtitkár kabinetfőnöke vagy az államtitkár irányítása alá tartozó 
főosztályvezető vagy osztályvezető helyettesíti. Ha az államtitkári tisztség 
nincsen betöltve, az államtitkár hatáskörét – a minisztert helyettesítő jog-
körök kivételével, ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a helyettesíté-
sére kijelölt személy gyakorolja.

1. Az államtitkárt – szintén a szervezeti és működési szabályzatban meghatáro-
zottak szerint – a minisztérium másik államtitkára, a közigazgatási államtitkár, 
a helyettes államtitkár, a kabinetfőnök, a főosztályvezető vagy az osztályvezető 
helyettesíti.

2. Nincs lehetőség az államtitkár helyettesítésére, ha az államtitkárnak a minisztert 
helyettesítő feladatkörében kell eljárnia. Egyfajta szubdelegálási tilalmat fogalmaz 
meg tehát a 24. § (1) bekezdése, ugyanis abban az esetben, ha a minisztert helyet-
tesítő jogkörben jár el az államtitkár, akkor ebben a tekintetben nem helyettesít-
hető, vagyis a miniszteri helyettesítői jogkört nem ruházhatja tovább.

Egyebekben, ha az államtitkárt kell helyettesíteni, akkor a (2) bekezdés felsorol-
ja azokat a tisztségviselőket, akik helyettesítői jogkörben járhatnak el, úgymint az 
SZMSZ szerinti másik államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, 
az államtitkár kabinetfőnöke vagy az államtitkár irányítása alá tartozó főosztályve-
zető vagy osztályvezető.

Amennyiben éppen nincs betöltve az államtitkári tisztség, akkor kijelölt helyet-
tesítő személy jár el, de csak korlátozottabb jogkörben, mert a minisztert helyette-
sítő jogköröket nem gyakorolhatja.
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25. § [A közigazgatási államtitkár]

(1) A minisztérium hivatali szervezetét a közigazgatási államtitkár a mi-
niszter irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai követelmények-
nek megfelelően vezeti.

(2) A minisztériumban egy közigazgatási államtitkár működhet.
(3) A közigazgatási államtitkárt a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározottak szerint helyettes államtitkár helyettesíti. Ha a közigaz-
gatási államtitkári tisztség nincs betöltve, a közigazgatási államtitkár ha-
táskörét a helyettesítésére kijelölt helyettes államtitkár gyakorolja.

A közigazgatási államtitkár a minisztérium szervezetében a politikai felső vezetői 
szint alatti első számú szakmai felső vezetői szintet jelenti.

A minisztériumi struktúra 1990 óta jellemző állandó szakmai eleme a közigaz-
gatási államtitkár, egyedül egy ciklus erejéig, 2006–2010 között nem működött a 
minisztériumokban közigazgatási államtitkár. A minisztérium hivatali szervezeté-
nek a vezetője a közigazgatási államtitkár, akit a miniszter irányít. A politikai felső 
vezetők mellett ő tehát szakmai felső vezető, ugyanis a klasszikus minisztériumi 
modellben a megkülönböztetés elvi alapja a minisztériumon belüli politikai és igaz-
gatási funkciók szétválasztása, amely elv azonban több ponton is eltér az 1990-ben 
rögzített és 1997-ben újrakodifikált modelltől. A Kit. korlátozza a közigazgatási 
államtitkárok számát, mivel minisztériumonként egy lehet belőlük. Az SZMSZ ren-
delkezik arról, hogy melyik helyettes államtitkár helyettesíti, és amennyiben nincs 
betöltve a közigazgatási államtitkári pozíció, a hatáskörét kijelölt helyettes állam-
titkár gyakorolja.

A minisztérium feladatellátásában kulcsszerepet játszik a közigazgatási állam-
titkár intézménye, amely a Kit. normatív rendelkezései közül ugyanakkor kevéssé 
köszön vissza, hiszen a Kit. lakonikusan csak úgy ragadja meg e tisztséget, hogy a 
közigazgatási államtitkár felelős a minisztérium hivatali szervezetének vezetéséért.

A közigazgatási államtitkárnál összpontosul a minisztérium funkcionális műkö-
désének biztosítása (költségvetés és pénzügy, személyügy – a közigazgatási állam-
titkár általános szabály szerint az apparátus feletti munkáltatói jogok gyakorlója is 
egyben! –, intézményfelügyelet, jogalkotás és jogalkalmazás), továbbá a miniszté-
riumon belül kialakított szakmai javaslatokat, és vitákat a közigazgatási államtitkár 
képviseli a politikai szint felé (és fordítva). A közigazgatási államtitkárt helyettes 
államtitkár helyettesíti.

26. § [A helyettes államtitkár]

(1) A helyettes államtitkár a jogszabályoknak és a szakmai követel-
ményeknek megfelelően irányítja a miniszter feladat- és hatáskörének a 
minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott ré-
sze tekintetében a szakmai munkát, valamint dönt a hatáskörébe utalt 
ügyekben.
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(2) A helyettes államtitkár tevékenységét – az e törvényben meghatá-
rozott kivétellel – a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában 
meghatározottak szerint az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, kor-
mányrendeleti felhatalmazás esetén kormánybiztos vagy a miniszterelnök 
rendeletében foglalt felhatalmazás esetén miniszterelnöki biztos irányítja.

(3) A helyettes államtitkár tevékenységének irányítása tekintetében a 
minisztérium szervezeti és működési szabályzata a helyettes államtitkár 
tevékenységének irányításával kapcsolatos hatásköröket – az (1) bekez-
dés szerinti ügyek meghatározott csoportjaival összefüggésben – az ál-
lamtitkár és a közigazgatási államtitkár között megoszthatja.

(4) A helyettes államtitkári cím használata során utalni kell a helyettes 
államtitkárnak a minisztérium szervezeti és működési szabályzata szerinti 
feladatkörére.

(5) A helyettes államtitkárt a minisztérium szervezeti és működési sza-
bályzatában kijelölt főosztályvezető vagy helyettes államtitkár helyette-
síti. Ha a helyettes államtitkári tisztség nincs betöltve, a helyettes állam-
titkár hatáskörét a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában a 
helyettesítésére kijelölt főosztályvezető vagy helyettes államtitkár gyako-
rolja.

1. A helyettes államtitkár intézménye az egyes elkülönült részterületeken a szak-
mai munka irányításáért felelős vezetői szintet jelenti.

A közigazgatási államtitkár és az államtitkárok alatti szintnek tekinthető a 
helyettes államtitkárok köre a minisztériumban, akik szakmai felső vezetők, így 
irányítják azt a szakmai területet, amelyet az SZMSZ meghatároz számukra. Az 
1997-es struktúrához képest nemcsak a közigazgatási államtitkár irányíthatja a 
tevékenységüket, hanem az államtitkárok, továbbá kormányrendeletben megha-
tározottak szerint a kormánybiztos, illetve a miniszterelnök rendeletében foglalt 
felhatalmazás esetén a miniszterelnöki biztos.

A helyettes államtitkár tevékenységének irányítására kivételes esetben a mi-
niszter is jogosult, tipikusan azonban államtitkár vagy közigazgatási államtitkár 
alárendeltségébe szokott helyettes államtitkár tartozni. Az államtitkár vagy köz-
igazgatási államtitkár alá rendelés a gyakorlatban sokszor egyfajta „kettős irányí-
tást” eredményez, hiszen a helyettes államtitkárnak a szerv hatékony működésére 
figyelemmel mind az adott területért felelős államtitkárral, mind pedig a szakmai 
munkát összefogó és a politikai döntéshozatali szint felé egységet képviselő köz-
igazgatási államtitkárral együtt kell működnie. Ennek a kettős irányításnak az egyik 
intézményesített módja, amikor a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik a 
helyettes államtitkár tevékenységének az államtitkár és a közigazgatási államtitkár 
között megosztott irányításáról.

Ritkább eset, amikor a Kit. alapján kormánybiztos vagy miniszterelnöki biztos 
jogosult a helyettes államtitkár tevékenységének irányítására.
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2. A helyettes államtitkár – hasonlóan az államtitkári titulus pontos meghatározá-
sához – az SZMSZ szerinti feladatkörére utalva viseli a címét.

A helyettes államtitkár helyettesítéséről a Kit. akként rendelkezik, hogy a „rang-
ban következő” szakmai vezető, azaz a főosztályvezető vagy egy másik helyettes 
államtitkár helyettesíti. Amennyiben nincs betöltve a helyettes államtitkári pozíció, 
az SZMSZ-nek kell rendelkeznie arról, hogy a minisztérium melyik főosztályvezető-
je vagy helyettes államtitkára gyakorolja a helyettes államtitkár hatáskörét.

27. § [Irányító hatósági feladatokat ellátó helyettes államtitkár]

(1) A minisztériumban az európai uniós források felhasználásával kap-
csolatos irányító hatósági feladatok ellátására helyettes államtitkár mű-
ködik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyettes államtitkár hatáskörébe az európai 
uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatokon 
kívül más szakmai feladat nem utalható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti helyettes államtitkár tevékenységét a mi-
nisztérium szervezeti és működési szabályzata szerint a miniszter vagy 
az államtitkár irányítja. Az európai uniós források felhasználásával kap-
csolatos irányító hatósági feladatok tekintetében az (1) bekezdés szerinti 
helyettes államtitkár nem utasítható.

Az európai uniós források felhasználására létrehozott önálló, ún. irányító hatósá-
gi szervezetrendszer minisztériumokba történő integrálását követően az irányító 
hatósági feladatokat helyettes államtitkárok látják el. E helyettes államtitkárok 
esetében a Kit. – az autonóm döntéshozatal érdekében, lazítva a hierarchikus irá-
nyítás szabályain – speciális szabályként rögzíti, hogy:

−	 az irányító hatósági feladatokon kívül más minisztériumi szakmai feladato-
kat nem láthatnak el, továbbá

−	 az irányító hatósági feladatok körében nem utasíthatóak.

A helyettes államtitkár más tevékenységét a miniszter vagy az SZMSZ szerinti 
államtitkár irányítja.

28. § [A szervezeti egységek]

(1) 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.

(2) A szervezeti és működési szabályzat rendelkezhet úgy, hogy az állam-
titkár munkáját kabinet segíti.
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(3) A miniszterelnök munkáját az általános politikai koordinációért fe-
lelős miniszter által vezetett minisztériumban működő Miniszterelnöki 
Programiroda segíti. A Miniszterelnöki Programirodát államtitkár vezeti, 
akinek a tevékenységét a miniszterelnök közvetlenül irányítja. A Minisz-
terelnöki Programirodán helyettes államtitkár működhet, akinek a tevé-
kenységét a Miniszterelnöki Programirodát vezető államtitkár irányítja. 
A Miniszterelnöki Programiroda e törvény keretei között – az általános 
politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztérium szer-
vezeti és működési szabályzatában meghatározottak szerint – főosztá-
lyokra és osztályokra tagozódik.

(4) A külképviselet a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 
törvényben meghatározottak szerint a minisztérium nem önálló szervezeti 
egysége. Törvény rendelkezhet úgy, hogy a külképviselet a honvédelemért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium önálló szervezeti egysége.

(5) Vezetői álláshely a szervezeti és működési szabályzatban meghatáro-
zott szervezeti egység vezetésére tölthető be.

1. A Kit. szabályozása a minisztériumok szervezeti egységeinek köre és felépítése 
terén közjogi hagyományainkat követi.

A minisztériumban szükségszerűen létrehozandó szervezeti egységek:
−	 a miniszteri kabinet;
−	 a főosztályok;
−	 a titkárságok.

Esetlegesen létrehozható egységek:
−	 a főosztályokon vagy a főosztályvezető vezetése alatt álló titkárságokon az 

osztály;
−	 az államtitkári kabinet.

Ez utóbbit illetően a minisztériumi struktúra felépítése hagyományosan a mi-
niszteri kabinet, főosztályok, titkárság. A főosztály – amennyiben a titkárságot 
főosztályvezető vezeti – osztályokra tagozódhat. A minisztériumban államtitkári 
kabinet is működhet, hiszen, az óriásminisztériumoknak is köszönhetően, koráb-
ban különálló minisztériumok kerültek egy szervezet alá, tehát a kvázi divizionális 
szervezet megköveteli ezek létét. Az SZMSZ előírhatja, hogy kabinet segíti az ál-
lamtitkár munkáját.

2. A Miniszterelnöki Kabinetiroda szervezeti keretein belül működik sajátos szerve-
zeti egységként a Miniszterelnöki Programiroda, amely a miniszterelnök munkáját 
hivatott segíteni, és a Kabinetiroda SZMSZ-e alapján főosztályokra és osztályokra 
tagozódik. A Miniszterelnöki Programirodát államtitkár vezeti, akit közvetlenül a 
miniszterelnök irányít. A Programirodán helyettes államtitkár működhet, akinek a 
tevékenységét az azt vezető államtitkár irányítja.
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3. Speciális – nem önálló – minisztériumi szervezeti egység a külképviselet. A Kül-
szolg. tv. értelmező rendelkezései szerint a külképviselet a külpolitikáért – az EU ÁK 
esetében az európai uniós ügyek koordinációjáért – felelős miniszter által veze tett 
minisztérium hivatali szervezetének a Kormány döntése alapján létrehozott, külföl-
dön, a Külszolg. tv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott formákban működő önálló 
szervezeti egysége, amelynek jogállását, feladat- és hatáskörét általános jelleggel a 
nemzetközi jog és a magyar jog normái határozzák meg. A Kit. a minisztérium nem 
önálló szervezeti egységeként határozza meg a külképviseletet, törvény számára 
lehetővé teszi, hogy a külképviselet a Honvédelmi Minisztérium önálló szervezeti 
egysége legyen. Megjegyezzük, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium Szer-
vezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás 2. § (1) 
bekezdése értelmében a minisztérium önálló szervezeti egységei között találjuk a 
külképviseletet.

4. Az (5) bekezdés szerint a minisztériumokban kizárólag a szervezeti és működé-
si szabályzatban meghatározott szervezeti egység vezetésére tölthető be vezetői 
álláshely. A szervezeti, az álláshelyi, továbbá a közszolgálati jogi szabályozás össz-
hangját hivatott biztosítani ez az elsőre triviálisnak tűnő szabály, amely azt a nem 
kívánt gyakorlatot hivatott megakadályozni, hogy a minisztériumban olyan vezető-
ket nevezzenek ki, akik valójában nem vezetnek szervezeti egységet.

29. § [A különös szervezeti egységek]

(1) A honvédelemért felelős miniszter a Magyar Honvédség irányításá-
val összefüggő jogainak gyakorlására az általa vezetett minisztériumban, 
valamint a rendvédelmi szervet irányító miniszter a rendvédelmi szervek 
irányításával összefüggő jogainak gyakorlására az általa vezetett minisz-
tériumban a 28. § (1) bekezdésében meghatározottaktól eltérő szervezeti 
egységet is létesíthet.

(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezeti egység
a) vezetésére hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, a honvédek 

jog állásáról szóló törvény szerint a minisztériumba vezényelt 
vagy kirendelt személy, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
törvény szerint a minisztériumba vezényelt személy nevezhető ki,

b) vezetőjét a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és 
menti fel,

c) vezetője a Magyar Honvédség vezetőjére vagy rendvédelmi szerv 
esetében az országos parancsnokra vonatkozó rendelkezések 
szerinti juttatásban részesül.
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(3) A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban 
szervezeti egységhez nem rendelt álláshely hozható létre – a honvédele-
mért felelős miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési 
szabályzatában rögzített módon –, a Magyar Honvédséggel való kapcso-
lattartás, valamint a kiemelt gazdálkodási feladatok koordinálása céljából. 
Az álláshelyet betöltő személyt a honvédelemért felelős miniszter nevezi 
ki. Az álláshelyet betöltő személy – a honvédelemért felelős miniszter ál-
tal vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában rögzített 
módon – irányíthat önálló szervezeti egységet, és az álláshelyhez rendsze-
resített beosztásra, rendfokozatra vagy illetményre és cím használatára 
jogosult.

A Kit. 29. §-a a különös szervezeti egységeket szabályozza, ami a honvédelemért 
felelős miniszter, valamint a rendvédelmi szervet irányító miniszter minisztériumára 
vonatkozik. Ez utóbbiak alapvetően a Belügyminisztérium, illetve a Külgazdasági 
és Külügyminisztérium. Ezekben a minisztériumokban ugyanis a minisztériumok 
szervezeti egységeire vonatkozó általános szabályoktól eltérő szervezeti egységek 
hozhatóak létre a honvédség, illetve a rendvédelmi szervek irányításával kapcsola-
tos miniszteri jogok gyakorlására.

E minisztériumok struktúrája az ellátott feladatai és a speciális szolgálati jog-
viszonyok jelentette hierarchia és szervezet miatt mindig nehezen volt illeszthe-
tő a hagyományos, „civil” minisztériumi keretek közé, amire a Kit. is tekintettel 
van. Ez alapján e két minisztériumban, kifejezetten a honvédelmi és rendvédelmi 
szervek irányításával összefüggésben különös szervezeti egységek hozhatók létre.  
E szervezeti egységek vezetőjét a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki 
és menti fel.

A 29. § (1) bekezdése által meghatározott különös szervezeti egység vezetése 
vonatkozásában a Kit. előírja, hogy kik tölthetik be a vezetői tisztséget. Ennek 
megfelelően a Hszt., illetve a Hjt. hatálya alá tartozó, vezényelt személy tölthet 
be ilyen tisztséget. A vezető személyére a javaslatot a miniszter teszi, a kineve-
zés pedig a miniszterelnök hatáskörébe tartozik. Hasonlóképpen a felmentésre is 
ugyanezek a szabályok vonatkoznak. A jogviszonyától függően a (2) bekezdés c) 
pontja alapján a Magyar Honvédség vezetőjére vagy pedig a rendvédelmi szerv or-
szágos parancsnokára vonatkozó rendelkezések szerinti juttatásban kell részesíteni 
az ilyen tisztségre kinevezett vezetőt.

Szintén kivételes, a szervezeti és az álláshelyi szabályozás logikáját megtörő 
szabályként a Kit. lehetőséget biztosít arra, hogy a Honvédelmi Minisztériumban 
olyan álláshely legyen létrehozható, amely nem kötődik szervezeti egységhez. Ez 
a honvédséggel való kapcsolattartásra vagy kiemelt gazdálkodási feladatok koordi-
nálására vonatkozik. Az ilyen álláshelyet betöltő személyt a miniszter nevezi ki, és 
az SZMSZ-ben meghatározottak alapján ez a személy önálló szervezeti egységet 
is irányíthat.
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30. § [A munkacsoport]

(1) A miniszter normatív utasításával – vagy a feladatkörükben érintett 
miniszterek együttes normatív utasításukkal – több közigazgatási állam-
titkár, helyettes államtitkár vagy főosztály feladatkörét érintő, eseti fela-
dat elvégzésére a feladatkörükben érintett közigazgatási államtitkárokból, 
helyettes államtitkárokból, főosztályvezetőkből vagy osztályvezetőkből 
álló munkacsoportot hozhat vagy hozhatnak létre.

(2) Az (1) bekezdés szerinti normatív utasításban meg kell határozni 
a munkacsoport feladatát, vezetőjét, tagjait, a tagjai helyettesítésének 
rendjét, továbbá működésének idejét.

A munkacsoport formális megalakítása adott feladatra viszonylag ritkán alkalma-
zott intézménye a Kit.-nek, amelynek oka abban keresendő, hogy a minisztériumon 
belüli és a minisztériumok közötti kooperáció kevésbé formalizált keretek között, a 
vezetők utasítási jogának gyakorlásával is megvalósítható.

Ettől függetlenül jelentősebb horizontális – több tárca, vagy a miniszter veze-
tése alatt álló tárca által felügyelt több szakterületet érintő – feladatok végrehaj-
tására hasznos, hogy a Kit. munkacsoport létrehozására ad lehetőséget, mivel az 
összetett, egyedi vagy projektjellegű feladatok megoldásának koordinációját segíti, 
ha az érintett vezetők szabályozott keretek között végzik munkájukat.

A munkacsoport jellemzője általában a szervezetekben, hogy eseti jellegű fel-
adatok ellátására hozzák létre, tehát nem egy állandó szervezeti struktúra, hanem 
időleges. Nem a mindennapi ügyintézéshez szükséges feladatra létesítik, hanem 
komplexebb ügyek, illetve problémák megoldására. A Kit. által szabályozott mun-
kacsoport is ebbe illeszkedik, hiszen több minisztériumot érintő eseti jellegű felada-
tok ellátására közigazgatási államtitkárokból, helyettes államtitkárokból, főosztály-
vezetőkből vagy osztályvezetőkből álló munkacsoport hozható létre a miniszterek 
közös, azaz együttes normatív utasításával. A normatív utasítás tartalmazza a 
munkacsoport ügyrend jellegű szabályait. Ez a munkacsoport is az interminiszteri-
ális bizottságok körébe sorolható.

31. § [A miniszteri és az államtitkári kabinet]

(1) A miniszteri kabinetet a kabinetfőnök közvetlenül vezeti, akinek a 
tevékenységét a miniszter irányítja.

(2) Az államtitkári kabinetet a kabinetfőnök közvetlenül vezeti, akinek a 
tevékenységét az államtitkár irányítja.

(3) A kabinetfőnököt a kabinet általa kijelölt kormánytisztviselője he-
lyettesíti.

A miniszter, illetve szükség szerint az államtitkár feladatellátását önálló szervezeti 
egységként kabinet segíti.
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A miniszteri kabinet vezetője a kabinetfőnök, akit a miniszter irányít. Az állam-
titkári kabinet élén is kabinetfőnök áll, akit az államtitkár irányít. A kabinetfőnök 
helyettesítéséről a Kit. akként rendelkezik, hogy a kabinetfőnököt az általa kijelölt 
kabinettag kormánytisztviselő helyettesíti.

A politikai és a szakmai-kormánytisztviselői szint elkülönítését szolgálja a Kit. 
azon változtatása, hogy a kabinetfőnöki tevékenység a Kit. hatálybalépését követő-
en kizárólag politikai szolgálati jogviszonyban látható el (míg a korábbi szabályozás 
szerint a tisztség mind politikai tanácsadói, mind pedig főosztályvezetői kinevezés 
mellett ellátható volt).

32. § [A főosztály és az osztály]

(1) A főosztályt főosztályvezető vezeti, akinek a tevékenységét a szer-
vezeti és működési szabályzatban meghatározott helyettes államtitkár 
irányítja. A szervezeti és működési szabályzat rendelkezhet úgy, hogy a 
főosztályvezető tevékenységét a miniszter, az államtitkár vagy a közigaz-
gatási államtitkár irányítja.

(2) Az osztályt az osztályvezető vagy közvetlenül a főosztályvezető ve-
zeti. Az osztályvezető tevékenységét a főosztályvezető irányítja.

A főosztályról és az osztályról szóló rendelkezéseket szabályozza a Kit. 32. §, amely 
előírja, hogy a főosztályt főosztályvezető vezet, míg az osztályt vagy osztályvezető, 
vagy közvetlenül a főosztályvezető. A főosztályvezető tevékenységét a helyettes 
államtitkár irányítja, amihez viszont a Kit. hozzáteszi, hogy az SZMSZ rendelkezhet 
akként is, hogy a főosztályvezető tevékenységét a miniszter, az államtitkár vagy 
a közigazgatási államtitkár irányítja. Az osztályvezető tevékenységét a főosztály-
vezető vezeti.

33. § [A titkárság]

(1) A politikai felsővezető, a közigazgatási államtitkár és a helyettes 
 államtitkár tevékenységének ellátását – ha a szervezeti és működési sza-
bályzat így rendelkezik – titkárság segítheti.

(2) A miniszter titkárságát osztályvezető vezeti. A miniszter titkárságát 
vezető osztályvezető tevékenységét a miniszter kabinetfőnöke irányítja.  
A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban a minisz-
ter titkárságát vezető osztályvezető tevékenységét közvetlenül a miniszter 
irányítja. A tárca nélküli miniszter titkárságát a tárca nélküli miniszter ka-
binetfőnöke vezeti.

(3) Az államtitkár titkárságát főosztályvezető vezeti, akinek a tevékeny-
ségét az államtitkár irányítja. Ha az államtitkár munkáját kabinet segíti, 
az államtitkár titkárságát osztályvezető vezeti, akinek a tevékenységét az 
államtitkár kabinetfőnöke irányítja.
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(4) A közigazgatási államtitkár titkárságát főosztályvezető vezeti, akinek 
a tevékenységét a közigazgatási államtitkár irányítja.

(5) A helyettes államtitkár titkárságát főosztályvezető vezeti, akinek a 
tevékenységét a helyettes államtitkár irányítja.

A 33. § a titkárság szabályait foglalja össze. Figyelemmel arra, hogy a politikai 
felső vezetőnél, a közigazgatási államtitkárnál, valamint a helyettes államtitkárnál 
számos, nem ritkán komplett kormányzati területeket érintő feladatellátás össz-
pontosul, a Kit. lehetővé teszi, hogy a szervezeti és működési szabályzat titkár-
ság felállításáról rendelkezzen a vezető feladatellátásának segítése érdekében.  
A miniszter titkárságát – tekintettel arra, hogy a miniszter munkájának segítésére 
kabinet is működik – osztályvezető vezeti, akinek a tevékenységét a kabinetfőnök 
irányítja (hasonló a struktúra az államtitkári kabinet esetében is). Egyebekben az 
államtitkár, a közigazgatási államtitkár, valamint a helyettes államtitkár titkársá-
gát főosztályvezetői besorolású tisztviselő vezeti.

33/A. § [A közös hivatali szervezet]

(1) Az e fejezet hatálya alá tartozó kormányzati igazgatási szervek ese-
tében a Kormány rendeletben közös hivatali szervezet kialakítására feljo-
gosított szerveket jelölhet ki.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szervek vezetői megállapodást 
köthetnek a hivatali szervezet feladatainak vagy feladatai meghatározott 
részének közös hivatali szervezet általi ellátásáról. A megállapodásban 
meg kell jelölni a közös hivatali szervezet által ellátandó feladatok körét, 
továbbá azt a szervet, amelyik az adott feladatkör tekintetében közös hi-
vatali szervezetként jár el.

(3) A megállapodás megkötésére vonatkozó jogosultság nem ruházható 
át. A megállapodás vagy annak módosítása hatálybalépésének feltétele a 
szervezeti és működési szabályzatok megállapodásnak megfelelő kiadása 
vagy módosítása. A közös hivatali szervezet kizárólag a Kormány (1) be-
kezdés szerinti rendeletének módosításával vagy hatályon kívül helyezé-
sével szüntethető meg.

(4) Közös hivatali szervezet esetében a megállapodás – a szervezeti és 
működési szabályzat kivételével – kiterjedhet arra, hogy az (1) bekez-
dés szerinti szervek közös szabályzatot adjanak ki. A közös szabályzatot 
a megállapodásban részt vevő valamennyi szerv feljogosított vezetőjének 
alá kell írnia.

(5) A feladatot átvevő szerv az átvett feladatok tekintetében a feladatot 
átadó szervvel azonos célból és feltételek mellett, azonos terjedelemben 
jogosult mindazon adatok kezelésére, amelyek kezelésére a feladatot át-
adó szerv jogosult.
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(6) A megállapodásban, valamint a szervezeti és működési szabályza-
tokban foglaltak szerint az átadó az átadott feladatokkal összefüggésben 
közreműködik a közös hivatali szervezet szervezeti egységeinek irányítá-
sában.

1. A Kit. módosítása szervezetgazdaságossági és -hatékonysági szempontok alap-
ján lehetővé teszi, hogy a Miniszterelnöki Kormányiroda, valamint a minisztériumok 
esetében közös hivatali szervezet legyen létrehozható.

A Kit. III. fejezetében szabályozott központi kormányzati igazgatási szervek 
esetében összességében megállapítható, hogy a funkcionális feladatok ellátása 
(különösen a költségvetés, pénzügy, jogi feladatok, koordináció, személyügy, irat-
kezelés, biztonsági feladatok) az egyes tárcák esetén egymáshoz nagyban hasonló 
munkamegosztási és szervezeti keretek között működik.

Praktikus okok miatt ezért a Kit. módosítása 2020. január 1-jével megteremtette 
annak lehetőségét, hogy a szervek e feladatok ellátására közös hivatali szervezetet 
hozzanak létre. A közös hivatali szervezet létrehozása azzal az előnnyel jár, hogy a 
szerveknek nem kell valamennyi funkcionális feladatra önálló szervezeti egységet 
létrehozniuk, hanem e feladatok ellátását a közös hivatali szervezet létrehozásában 
részt vevő valamely szerv hivatali szervezete részére adhatják át.

A közös hivatali szervezet létrehozását lehetővé tévő tételes szabályozás kiala-
kításakor a jogalkotó két fő szempontot tartott szem előtt:

−	 Egyrészről biztosítani kell, hogy az egyes szervek ne ad hoc módon, tet-
szőleges szervvel és tartalommal hozzák létre a közös hivatali szervezetet. 
Ennek érdekében a Kormány rendeletben, egyedileg jelöli ki a közös hivata-
li szervezet létrehozására feljogosított szerveket, vagyis mindenki számára 
megismerhető jogszabály állapítja meg azt, hogy melyik szerv mely másik 
szervvel alakíthat ki közös hivatali szervezetet.

−	 Másrészt – figyelemmel az adott egyedi szervezet feladataira és azok ellá-
tásának rendjére – a Kit. a szerveknek kellően rugalmas törvényi kereteket 
is biztosít az optimális közös feladatellátás kialakítása érdekében. Ennek 
megfelelően a közös hivatali szervezet létrehozása nem jelenti automatiku-
san valamennyi funkcionális feladat átvételét, hanem a szervek megállapo-
dásban rögzíthetik ezek terjedelmét.

2. A közös hivatali szervezetről szóló megállapodás hatályosulásához szükséges, 
hogy az ennek megfelelő szervezeti és működési szabályzatok kiadására vagy mó-
dosítására sor kerüljön.

A szabályozás további elemeit illetően kiemelést érdemel, hogy az átadó szerv 
továbbra is közreműködik a feladatokat átvevő szervezeti egységek irányításában, 
tekintve, hogy a közös hivatali szervezet működése jelentősen meghatározza egy 
szerv hatékony működését. A közös hivatali szervezet kialakítása mögött meghú-
zódó feladatátadásra figyelemmel rendezni kellett az átadott, illetve átvett felada-
tokhoz kapcsolódó adatkezelési felhatalmazás kérdését.

A szabályozásnak kifejezetten a Kit. szerinti tisztségviselők szolgálati jogviszo-
nyaival összefüggő eleme, hogy a funkcionális feladatok közé tartozó személyügyi 
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feladatok hatékonyabb ellátása miatt is sor kerülhet közös hivatali szervezet felál-
lítására. Ehhez kapcsolódóan a szervek közötti megállapodás tárgya lehet a mun-
káltatói joggyakorlás átadása a közös hivatali szervezet vezetője részére. A Kit. 
munkáltatói joggyakorló személyéről szóló rendelkezései között, a Kit. 81. §-ában 
ezért e speciális esetkör is megjelent.

Tekintettel arra, hogy közös hivatali szervezetet kizárólag a Kormány által meg-
állapított szervi keretek között a Miniszterelnöki Kormányiroda és a minisztériumok 
hozhatnak létre, ezért annak megszüntetésére is kormánydöntéssel kerülhet sor.

A közös hivatal létrehozásáról az érintett szervek vezetőinek megállapodása 
szükséges, amelyben rögzítik, hogy mely feladatok tekintetében lépnek együttmű-
ködésre, és melyik lesz az a szerv, amelyik a közös hivatalt jelenti. A megállapodás 
megkötése tekintetében a Kit. szubdelegálási tilalmat ír elő, mert kizárólag a veze-
tők jogosultak a megállapodás megkötésére.

A közös hivatali szervezetet létrehozó megállapodásban a felek azt is rögzíthe-
tik, hogy közös szabályzatot adnak ki. A közös szabályzat vonatkozhat lényegében 
bármilyen munkáltató által kibocsátott szabályzatra az SZMSZ kivételével; alaki ér-
vényességi kellék viszont, hogy a feljogosított szervek vezetőinek is alá kell írni azt. 
Ez utóbbi azért is fontos, mert a hivatali szervezet vezetője jogosult közszolgálati 
szabályzatot kibocsátani, itt tehát külön kiemeli a Kit., hogy a szerv vezetőjének is 
alá kell azt írnia.

A feladatok átadása és átvétele esetében fontos azt is rögzítenie a törvénynek, 
hogy az adatok kezelésére az átvevő teljes terjedelemben jogosulttá válik, olyan 
mértékig, ahogyan azt az átadó is kezelte. Rögzíti továbbá azt is a törvény, hogy 
az átadó szerv továbbra is közreműködik azokkal a feladatokkal összefüggésben 
szükséges irányítási tevékenységekben, amelyeket átadott.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 16–33/A. §-aihoz
−	 Alaptörvény
−	 Hjt.
−	 Hszt.
−	 Jat.
−	 Kit.
−	 Ksztv.
−	 Külszolg. tv.
−	 2018. évi V. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, vala-

mint egyes kapcsolódó törvények módosításáról
−	 a mindenkori központi költségvetésről szóló törvény
−	 Kormány Statútum
−	 Kormány ügyrend
−	 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról
−	 4/2019. (III. 13.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról
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IV. FEJEZET

A KORMÁNYZATI FŐHIVATAL ÉS A KÖZPONTI HIVATAL 
(34–38. §)

Juhász Dezső – Szalai András

Jogpolitikai célok

A központi kormányzati igazgatás szerveinek sorában a Kit. a minisztériumi szint 
alatt két szervtípust szabályoz; a kormányzati főhivatalt, valamint a központi hi-
vatalt.

A Kit. szervezeti hierarchiájában – igazodva a közjogi hagyományokhoz – e 
szervek főszabály szerint a Kormány vagy valamely miniszter irányítása alatt áll-
nak, ekként a központi kormányzati igazgatás „második vonalát” jelentik. E szint 
alatt már a területi kormányzati igazgatásról, vagyis a fővárosi és megyei kormány-
hivatali rendszerről beszélhetünk.

1. Időről időre felmerülnek azok a kérdések, amelyek e szervek funkcióit, számos-
ságát, feladatköreit érintik. Ezek a felvetések – némileg leegyszerűsítve – akként 
összegezhetők, hogy:

−	 A magyar közigazgatásban szükség van-e a központi kormányzati igazga-
tás második szintjére?

−	 Ha szükség van, akkor a második szint mennyire legyen erős, a közigaz-
gatási feladatok mekkora hányadát lássa el az állam ezeken a szerveken 
keresztül?

Az alábbiakban néhány olyan szempontot ragadunk ki, amely a Kit. elfogadását 
megelőzően a kérdés felvetését és megvizsgálását indokolta:

−	 a rendszerváltás óta hol erősebben, hol kevésbé hangsúlyosan, de a min-
denkori kormányzati célkitűzések közé tartozott a közigazgatás modernizá-
ciója, amelynek részét képezte az általános bürokráciacsökkentési szándék 
és egy egyszerű, átlátható, kevesebb szervből álló államszervezet kiépíté-
sének igénye;

−	 a kormányhivatalok 2010-es megalakítását követő években a területi kor-
mányzati igazgatási szervek igazgatási feladatai és hatósági hatáskörei 
folyamatosan növekedtek, így okkal adódott a kérdés, hogy integrációval 
a központi hivatalok területi szerveinek a feladatát is lássák el, továbbá a 
két fővárosi székhelyű kormányhivatal mérete, elhelyezkedése, fejlődése 
alkalmassá tette e szerveket nemcsak fővárosi és megyei, hanem országos 
illetékességű feladatellátásra is;
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−	 egyes központi hivatali – például kiemelt jelentőségű hatósági – feladatok 
ellátására minisztériumok is kijelölhetők.

A Kormány, illetve a minisztériumok irányítása alatt álló háttérintézmények szá-
mának radikális csökkentése érdekében a Kormány 2015–2016-ban kiterjedt intéz-
kedéscsomagot dolgozott ki és hajtott végre, amelynek jogalkotási aktusai közül a 
következők érdemelnek figyelmet:

−	 a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő központi 
minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról szóló 1958/2015. (XII. 
23.) Korm. határozat;

−	 az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formában működő mi-
nisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlá-
sáról, valamint egyes közfeladatok átvételéről szóló 378/2016. (XII. 2.) 
Korm. rendelet.

Az intézkedések nyomán 2017. január 1-jével mintegy 60 háttérintézmény – jog-
utóddal vagy anélkül – megszűnt, ezek között számos, a minisztériumi szint alatti 
központi közigazgatási szerv, ami értelemszerűen a feladatellátás szervezeti struk-
túrájának átalakításával is járt.

Összességében rögzíthető, hogy a központi kormányzati igazgatás második szint-
jéhez tartozó szervek esetében – éppen azon sajátosságukra figyelemmel, hogy a 
minisztériumi és a területi szint között helyezkednek el – rendre felmerül egyes 
feladatcsoportok „felfelé” vagy „lefelé” telepíthetőségének kérdése, nem beszélve 
az állami feladatok tényleges és érdemi csökkenésével kapcsolatos deregulációs 
 törekvésekről. A 2015–2016. év során végrehajtott átalakítások azt is megmutat-
ták, hogy számos feladat nemcsak központi államigazgatási szervi vagy kormány-
hivatali keretek között, hanem például nonprofit gazdasági társasági formában vagy 
egyszerű költségvetési szervi keretek között is ellátható.

2. Fontos előrebocsátani ugyanakkor, hogy a fentebb jelzett, közelmúltbéli raciona-
lizálási és feladat-újragondolási, -újratelepítési tendenciák alkalmával, valamint azt 
követően, a Kit. előkészítése során sem vált érdemi alternatívává e két szervtípus, 
illetve e kormányzati igazgatási szint megszüntetése.

A Kit. előkészítése során az a jogalkotói szándék fogalmazódott meg, hogy a 
„második központi szint”-hez tartozó szervek létrehozásának a lehetőségét tovább-
ra is indokolt fenntartani. Ebben szerepet játszott, hogy ezek a szervek rendsze-
rint olyan speciális feladatokat látnak el, amelyek a jellegükre figyelemmel nem 
telepíthetők területi szintre, illetve az eljárás-gazdaságossági szempontok miatt az 
nem volna célszerű (például atomenergetikai vagy szabadalmi ügyek). Továbbá sok 
esetben a feladatellátás minisztériumhoz telepítése sem indokolt, részben azért, 
mert az ügyek kevésbé illeszkednek egy minisztérium profiljába, részben pedig arra 
figyelemmel, hogy a kormányzati főhivatalok és a központi hivatalok a specializá-
ciójuk, kisebb méretük és az egyszerűbb szervezetük miatt rugalmasabb működés-
re képesek.
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A fentiek alapján a központi második szintnek indokolt és stabil helye van to-
vábbra is a közjogi szabályozásban, amit az is mutat, hogy a közelmúltbéli átala-
kításokat követően több ilyen szerv megszüntetésére nem került sor, hanem a 
tendencia ezzel ellentétes, amennyiben új központi hivatal létrehozását is láthat-
tuk nemrég.

A fenti kérdésre tehát összességében az a helyzetkép vázolható fel, hogy a 
második szint fenntartására szükség van, azonban el kell kerülni e szervek indo-
kolatlan elszaporodását és egy burjánzó központi hivatali rendszer kialakulását.

3. A Kit. szabályait tanulmányozva azt láthatjuk, hogy a két szervre a Kit. igen ke-
vés szabályt tartalmaz. Ez jelentős mértékben annak tudható be, hogy a Kit. utaló 
szabállyal a minisztériumra vonatkozó szervezeti szabályozást rendeli alkalmazni 
ezekre a szervekre, mint ahogy a személyi állományra – ideértve a vezetőket is – 
javarészt minisztériumi szabályozás érvényesül.

Ugyanakkor ebből nem szabad azt a következtetést levonni, hogy a két szerv-
típus a gyakorlatban is közel azonos jogállású és szerepkörű; amint arra a fentiek-
ben utaltunk, e szervek rendeltetése alapvetően tér el a minisztériumoktól. Amíg 
a minisztériumok rendeltetése ugyanis elsősorban egy ágazati szakpolitika kialakí-
tása, a stratégiaalkotás, a jogalkotás, az ágazat költségvetésének meghatározása 
és a szervi irányítás, addig a kormányzati főhivatal és a központi hivatal feladat-
köre egy adott, behatárolt ágazati igazgatási, illetve hatósági feladatkör napi ellá-
tása. E szervek tehát jóval szűkebb hatókörű szakfeladatot látnak el, a szervezetük 
kevésbé terebélyes, így egyszerűbb és gyorsabb a döntéshozatal, továbbá nincs a 
szervezetben politikai vezetői szint.

4. Szintén a szervezeti felépítés tárgyköréhez kapcsolódóan kell szólni arról, hogy a 
minisztériumi „építőelemekből” való építkezés lehetőségei sokszor szűkösek ahhoz, 
hogy a szervezetet megfelelően strukturálni lehessen. A szervezeti építkezés leg-
fontosabb elemei a minisztériumoknál szabályozott titkárságok, főosztályok és osz-
tályok. Ezzel kapcsolatban gyakran merül fel a főosztályoknál nagyobb szervezeti 
egységek igénye (például igazgatóság), úgyszintén az osztályokon belüli további 
strukturálási lehetőség megteremtése (például csoport). A speciális strukturáltság 
kialakítása érdekében a Kit. lehetőséget ad arra, hogy a szervet létrehozó jogsza-
bály létrehozzon ilyen szervezeti egységeket, ugyanakkor gyakran találkozni az-
zal, hogy e kérdések rendezésére egyedül a szervezeti és működési szabályzatban 
igyekeznek kísérletet tenni.

5. A központi hivatalok esetében új jogpolitikai szándékként jelent meg a sokszínű 
profillal rendelkező szervek törvényi tipizálása.
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Magyarázat a Kit. §-aihoz

34. § [A kormányzati főhivatal jogállása]

(1) A kormányzati főhivatal törvény által létrehozott, a Kormány irányí-
tása alatt álló különös hatáskörű központi kormányzati igazgatási szerv.

(2) A kormányzati főhivatal felügyeletét a Kormány eredeti jogalkotói 
hatáskörben kiadott rendeletében kijelölt miniszter látja el, aki e hatáskö-
rében – ha törvény eltérően nem rendelkezik – különösen

a) törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján rendeletet 
alkot a kormányzati főhivatal feladatkörébe tartozó kérdésekben, 
illetve előterjesztést tesz törvény vagy kormányrendelet alkotá-
sára,

b) képviseli a kormányzati főhivatalt a Kormány és az Országgyűlés 
előtt.

(3) A kormányzati főhivatal törvényben meghatározott feladatkörében 
nem utasítható.

(4) A kormányzati főhivatal tevékenységéről – a (2) bekezdés b) pontjá-
ban meghatározottak szerint – beszámol a Kormánynak, valamint tájékoz-
tatja az Országgyűlés feladatkörében érintett bizottságát. A tájékoztatást 
a kormányzati főhivatal honlapján közzé kell tenni.

1. A Kit. 34. § (1) bekezdése szerinti definíció alapján a kormányzati főhivatal tör-
vény által létrehozott, a Kormány irányítása alatt álló, különös hatáskörű központi 
kormányzati igazgatási szerv.

A kormányzati főhivatal a megnevezése alapján új szervtípusnak tűnhet, azon-
ban tartalmi szempontból a Ksztv. hatályon kívül helyezett 70. §-a szerinti, jogállá-
sát tekintve a korábbi kormányhivatalnak megfeleltethető központi államigazgatási 
szervet takarja. Az „új” szervtípus bevezetése mögött az a megfontolás állt, hogy 
a kormányhivatal elnevezés részben azonos volt a fővárosi és megyei kormány-
hivatal megnevezéssel. A szemantikai azonosság feloldása jogbiztonsági megfon-
tolások miatt elengedhetetlen volt, amelynek során figyelembe kellett venni, hogy 
a fővárosi és megyei kormányhivatalok az Alaptörvényben jelennek meg.

A szerv jogállása tehát nem változott, az Országgyűlés létesíti ezt a szervet 
törvénnyel. A Kormány irányítása alá tartozik és különös hatáskörrel bír. Az előbbi 
kifejezés vonatkozásában megjegyezzük, hogy a Ksztv. 2. §-a sorolja fel az irányí-
tás jogköreit. Az utóbbi a közigazgatás-tudományban ismert fogalom, a szakmai 
munkamegosztáshoz kapcsolódik, és azt jelenti, hogy az adott szerv a közigazga-
tás meghatározott ágazatával foglalkozik, vagyis hatásköre csak a közigazgatásnak 
egy meghatározott területére terjed ki. Ehhez képest az általános hatáskör eseté-
ben az adott szerv a közigazgatás valamennyi ágazatával foglalkozik. A központi 
igazgatásban egyedül a Kormány rendelkezik általános hatáskörrel, tehát minden 
más központi szerv – így a kormányzati főhivatal is – különös hatáskörrel bír.
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A kormányzati főhivatal a központi kormányzati igazgatási szervek csoportjába 
tartozik ezen rendelkezés, illetve a Kit. 2. § (2) bekezdésének taxatív felsorolása 
szerint. A Ksztv. felsorolja a központi szervek csoportjait, ugyanakkor nem határoz-
za meg a központi szerv fogalmát (ahogy a Kit. sem), azt adottnak veszi. A közigaz-
gatás-tudomány a központi szerveket olyan szerveknek nevezi, amelyek az egész 
ország területén eljárhatnak, azaz országos illetékességgel bírnak, különös hatás-
körrel rendelkeznek (a Kormány kivételével), valamely ágazat csúcsszervei, azaz 
nincs több belőlük az adott ágazatban. A kormányzati igazgatási szerv fogalmát 
sem definiálja a Kit. A törvényi rendelkezések összevetéséből azt mondhatjuk, hogy 
a kormányzati igazgatási szervek lényegi ismérve abban van, hogy civil államigaz-
gatási szervek, mivel a rendvédelmi szervek csoportja nem tartozik ide, továbbá a 
megnevezésből eredően a kormányzathoz kötődnek, a Kormány vagy a Kormány 
tagjának az irányítása alá tartoznak.

A kormányzati főhivatalok legfontosabb jellemzőit tehát a következők szerint fog-
lalhatjuk össze:

−	 a központi kormányzati igazgatás különös hatáskörű szervei;
−	 részben a feladatok kiemelt jellege, részben pedig garanciális szempontok 

miatt a létrehozásukról és a kapcsolódó szervezeti kérdésekről törvénynek 
kell rendelkeznie;

−	 az irányítását ellátó kormányzati igazgatási szerv a Kormány;75

−	 felügyeletét76 a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendele-
tében kijelölt – jellemzően a kormányzati munkamegosztásban az adott 
ágazatért, szakterületért felelős – miniszter látja el. E miniszter képviseli a 
kormányzati főhivatalt a Kormány, valamint az Országgyűlés előtt.

2. A fentiek alapján a kormányzati főhivatalokat külön törvénynek kell létrehoznia, 
amelyre figyelemmel azokat a Kit. 2. §-a is nevesíti. Ezek a következők:

−	 Központi Statisztikai Hivatal;77

−	 Országos Atomenergia Hivatal;78

−	 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.79

A kormányzati főhivatalok jellemzője a széles körű szakmai autonómia törvényi 
garantálása. Ennek érdekében a Kit. kimondja, hogy a kormányzati főhivatal tör-
vényben meghatározott feladatkörében nem utasítható. A rendelkezés a Ksztv.-ben 
foglalt irányítási jogkörök igen erős korlátozását takarja, figyelemmel arra, hogy az 
utasítási jogkör az irányítási jog egyik legfontosabb részjogosítványa. Amíg tehát 
az utasítás végső korlátja az egyéb kormányzati igazgatási szervek esetében a 
Ksztv. és az Ákr. szerinti hatáskörelvonás tilalma, addig a kormányzati főhivatalok 
felettes szervtől független feladatellátása ennél jóval szélesebb körű.

75 Ksztv. 2. § (1) bek.
76 Ksztv. 4. §
77 Stt.
78 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról.
79 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról.
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A Ksztv. 4. §-a sorolja fel főszabályként azokat a jogköröket, amelyekkel a fel-
ügyeletet gyakorló rendelkezik. A felügyeletet miniszter látja el, akit a Kormány jelöl 
ki eredeti jogalkotói hatáskörben alkotott rendeletében, a Kormány Statútumban.  
A felügyelő miniszter számára a Kit. hatáskört biztosít arra, hogy egyfelől – ameny-
nyiben törvény másként nem rendelkezik – végrehajtási rendeletet alkosson, azaz 
törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján miniszteri rendeletet hozzon 
a kormányzati főhivatal feladatkörébe tartozó területen. Amennyiben a miniszter 
jogalkotói hatáskörében maga nem szabályozhatja az adott kérdést, akkor előter-
jesztést kell tennie törvény vagy kormányrendelet megalkotására. Másfelől a fel-
ügyelő miniszter képviseli a főhivatalt mind a Kormány, mind az Országgyűlés előtt. 
A Kit. példálózó jellegű felsorolásként jelöli meg ezen hatásköröket. A Kormány 
Statútum értelmében a Központi Statisztikai Hivatal a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter, az Országos Atomenergia Hivatal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
pedig az Innovációért és technológiáért felelős miniszter felügyelete alá tartozik.

3. A szervi átalakítások azzal az eredménnyel is járhatnak (ahogy arról már ko-
rábban a hatálynál szóltunk), hogy egy kormányzati főhivatal központi  hivatallá 
alakul. Érdekes példaként szolgálhat erre a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno-
vációs Hivatal, amely kormányhivatalként jött létre, és vált a Kit. szerinti kormány-
zati főhivatallá. A szervi forma váltásának szükségességét a 2019. év folyamán a 
szerv feladatkörét és irányítását érintő módosítási javaslatok80 vetették fel, ame-
lyek alapján a szerv átalakuló profilja a központi hivatali státusz megállapítását 
indokolta.

4. A Kormány ügyrendje is több ponton érinti a kormányzati főhivatalokat. Így a 
Kit. ezen rendelkezésével összhangban a kormányzati főhivatal által előkészített 
előterjesztést annak felügyeletét ellátó miniszter nyújtja be és képviseli a Kor-
mány előtt.

5. Az utasítási jog korlátozásának másik oldalát a tevékenység egy szélesebb körű, 
publikusabb figyelemmel követése lehetőségének törvényi garanciája jelenti. Esze-
rint a kormányzati főhivataloknak a Kit.-ben és a Kormány ügyrendjében foglaltak-
nak megfelelően a saját tevékenységükről a hivatal felügyeletét ellátó miniszteren 
keresztül beszámolnak a Kormánynak, valamint tájékoztatják a feladatkörükhöz 
kapcsolódó országgyűlési bizottságot. A Kit. előírja, hogy ezt a tájékoztatást a kor-
mányzati főhivatal honlapján közzé kell tenni.

80 Részleteiben lásd a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi 
LXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2019. évi 
CXXIII. törvényt.
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35. § [A kormányzati főhivatal szervezete]

(1) A kormányzati főhivatal szervezeti és működési szabályzatát a kor-
mányzati főhivatal vezetője készíti elő, és a kormányzati főhivatalt fel-
ügyelő miniszter – a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpo-
litikáért felelős miniszter jóváhagyását követően – normatív utasításban 
adja ki.

(2) A kormányzati főhivatal szervezetére – ha törvény eltérően nem ren-
delkezik – a szakmai felsővezetőkre vonatkozó rendelkezések kivételével 
a minisztérium szervezetére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3) A kormányzati főhivatal területi szervekkel akkor rendelkezik, ha erre 
a kormányzati főhivatalt létrehozó törvény kifejezetten lehetőséget ad.

1. Ami a kormányzati főhivatal szervezetét és működési rendjét illeti, a szerv szer-
vezeti és működési szabályzatát – az SZMSZ-t – a felügyeletet ellátó miniszter adja 
ki közjogi szervezetszabályozó eszközében, normatív utasításban. A szabályzat 
megszövegezett anyagát, lényegében az SZMSZ-„javaslatot” a kormányzati főhiva-
talt vezető elnök készíti el, és a Miniszterelnökséget vezető miniszter hagyja jóvá.

2. Amint arra a fentiekben utaltunk, szervezeti szempontból a kormányzati főhi-
vatalra a minisztériumra vonatkozó rendelkezések irányadók értelemszerű eltéré-
sekkel. A Kit. 3. § (7) bekezdésének c) pontja értelmében szakmai felső vezetőnek 
minősül a kormányzati főhivatal vezetője, ugyanakkor a minisztériumi szervezeti 
rendelkezésekhez kapcsolódó szakmai felső vezetőket érintő szabályok nem alkal-
mazhatók, hiszen sem közigazgatási államtitkár, sem helyettes államtitkár nem 
működik kormányzati főhivatalban.

A szervet létrehozó törvény a minisztériumban működőktől eltérő, speciális 
szervezeti egységeket is létrehozhat.

3. A dekoncentrált szervek számának a rendszerváltást követő jelentős emelkedé-
se eredményezte két évtized alatt, hogy a területi államigazgatás rendszere átte-
kinthetetlenné vált. Ennek megelőzésének egyik megoldása a Kit ezen rendelke-
zése, amely rögzíti, hogy főszabályként nem rendelkezik a kormányzati főhivatal 
területi államigazgatási szervekkel, hanem csak akkor, ha a szervet létrehozó jog-
szabály erre kifejezetten lehetőséget ad. E szervek ugyanakkor nem tévesztendők 
össze a területi kormányzati igazgatási szervekkel (vagyis a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokkal). A kormányzati főhivatal területi szervei biztosítják a helyi 
feladatellátást és ügyintézést, hatáskörüket önállóan gyakorolják. A területi szer-
vek létrehozásának feltétele, hogy erre a kormányzati főhivatalt létrehozó törvény 
kifejezetten lehetőséget biztosítson. Ezek a megállapítások egyébiránt a központi 
hivatalokra is vonatkoznak.
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36. § [A központi hivatal jogállása és szervezete]

(1) A központi hivatal törvény vagy kormányrendelet által létrehozott, 
miniszter irányítása alatt álló különös hatáskörű központi kormányzati 
igazgatási szerv.

(2) Törvény vagy kormányrendelet a központi hivatal irányításáról ren-
delkezhet úgy, hogy ügyek meghatározott csoportjaival összefüggésben 
– a hatékonysági és a pénzügyi ellenőrzés kivételével – a központi állam-
igazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogál-
lásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) 2. § (1) be-
kezdés c), e) és f)-h) pontjában meghatározott egyes hatásköröket vagy 
ezek együttesét valamely központi kormányzati igazgatási szerv vezetője 
vagy kormánybiztos gyakorolja.

(3) A központi hivatal szervezeti és működési szabályzatát a központi 
hivatalt irányító miniszter normatív utasításban adja ki.

(3a) Azon központi hivatal esetében, amely a feladatát nem az ország 
egész területére kiterjedő illetékességgel látja el, törvény vagy kormány-
rendelet a (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérő szabályt állapíthat 
meg.

(4) A központi hivatal szervezetére – ha törvény vagy kormányrendelet 
eltérően nem rendelkezik – a szakmai felsővezetőkre vonatkozó rendelke-
zések kivételével a minisztérium szervezetére vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni.

(5) A központi hivatal területi szervekkel akkor rendelkezik, ha erre a 
központi hivatalt létrehozó törvény vagy kormányrendelet kifejezetten le-
hetőséget ad.

1. A központi hivatal a nem minisztériumi formában működő központi államigazga-
tási szervek körébe tartozik, különös hatáskörrel rendelkezik, és miniszter irányí-
tása alatt álló kormányzati igazgatási szerv.

A központi hivatalok életében bekövetkező nagyobb változás elsőként az egyes 
törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, valamint a költségve-
tési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról szóló 2015. évi CXCI. 
törvénnyel került kodifikálásra, majd a Kit. bővítette, illetve módosította a központi 
hivatalokra vonatkozó szabályokat. A központi hivatalok a 2015-ben bekövetkezett 
változtatásig alapvetően a Kormány által létrehozott központi államigazgatási szer-
vek voltak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakítása azonban a központi hivatalra 
vonatkozó szabályok átalakítását és – a főszabálytól eltérő – speciális rendelkezé-
sek megszületését indukálták. A Kormányon kívül tehát az Országgyűlés is létre-
hozhat központi hivatalt – amennyiben az a 37. § (1) bekezdése alapján működik –,  
vagyis rendvédelmi feladatot is ellát.
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A központi hivatalok leglényegesebb különbsége a kormányzati főhivatalokhoz 
képest, hogy:

−	 e szervek nem a Kormány, hanem a miniszter irányítása alatt állnak, to-
vábbá

−	 létrehozásukról kormányrendelet is rendelkezhet (sőt, tipikus esetben kor-
mányrendelet a statuáló jogszabály).

A központi hivatalok létrehozása rendszerint akkor szükséges, ha adott ága-
zati ügycsoportokat (például első- és másodfokú közigazgatási hatósági ügyeket) 
nagy tömegben kell intézni. Központi hivatal például az agrárágazatban a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, vagy a bányászati igazgatás területén a Magyar 
Bányászati és Földtani Szolgálat.

A központi hivatalokra vonatkozó szabályozás – a fent említettek mellett – több 
ponton eltér a kormányzati főhivatalokra vonatkozó szabályozástól, ami abból fa-
kad, hogy utóbbiak közvetlenül a Kormány alá tartozásuk miatt nagyobb autonó-
miával is rendelkeznek. Ezek között:

−	 a központi hivatallal kapcsolatos egyes irányítási jogokat a miniszter he-
lyett valamely más központi kormányzati igazgatási szerv vezetője vagy 
kormánybiztos is gyakorolhatja, továbbá

−	 a Kit. a szervezeti és működési szabályzat tekintetében nem biztosít „alanyi 
jogot” a szerv vezetője részére a szabályzat előkészítésére.

2. Az elmúlt években a kormányhivatalokba integrált ágazati – hatósági és igazgatá-
si jellegű – feladatok jelentős száma erősítette a területi és a központi kormányzati 
igazgatási szervek közötti közjogi kapcsolatot. Gyakori hatáskör-telepítési meg-
oldássá vált ugyanis, hogy az ügyeket területi-helyi szinten a fővárosi és megyei 
kormányhivatal (illetve a járási hivatal) látja el, amely mellett az adott ügycsoport 
tekintetében a kormányhivatal felügyeleti szerve a szakminisztérium vagy központi 
hivatal. Ez a szabályozási konstrukció szervezetgazdaságossági szempontból azért 
jelent előnyös megoldást, mert kiváltja a területi szinten működő önálló szerveket, 
a központi kormányzati igazgatási szerv révén ugyanakkor – főként a másodfokú 
hatósági eljárások és az egyéb, a felügyeleti szerv által gyakorolható jogosítványok 
által – biztosíthatók a szakágazati célkitűzések, és egyúttal megvalósítható a kor-
mányhivatal döntéseinek jogszerűségi kontrollja is.

Az osztott irányítást teszi lehetővé a központi hivatalok esetében a Kit. ezen 
rendelkezése, amelyet akár törvény, akár kormányrendelet szabályozhat. Ebben 
az esetben ugyanis az irányítási jogviszonynak egyik, azaz irányított alanya felett 
a jogviszony másik alanya nem egy, hanem több szerv, személy. Ennek értelmé-
ben tehát többen vannak irányítói pozícióban ugyanazon közigazgatási szerv fe-
lett. Ilyenkor a miniszter mellett az alábbi hatásköröket, más központi kormányzati 
igazgatási szerv vagy kormánybiztos gyakorolja:

−	 az államigazgatási szerv tevékenységének törvényességi ellenőrzése;
−	 jogszabályban meghatározott esetekben az államigazgatási szerv döntése-

inek előzetes vagy utólagos jóváhagyása;
−	 egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására;
−	 jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés.
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A központi hivatal feletti megosztott irányítási jogkörnek törvényi lehetőségét 
teremti meg a 36. § (2) bekezdése. Ugyanakkor az irányító miniszter kizárólagos 
jogkörébe tartozik a központi hivatal szervezeti és működési szabályzatának a ki-
adása normatív utasításban.

A Kit. 36. § (3a) bekezdése eltérő rendelkezést tesz lehetővé törvényben vagy 
kormányrendeletben az olyan központi hivatal feletti irányítási jogköröket illetően 
– beleértve az SZMSZ megalkotását is –, amelynek az illetékessége nem az ország 
egész területére terjed ki. A Kit.-nek a „nem országos illetékességgel bíró” központi 
hivatalra vonatkozó rendelkezései atipikusak, amelyek olyan mértékűek, hogy el-
lentmondanak a központi szervek alapvető fogalmával és jellemzőivel. Nemcsak a 
központi hivatalnak, hanem valamennyi központi államigazgatási szervnek alapve-
tő jellemzője ugyanis, hogy országos illetékességgel rendelkezik. A Kit. által konst-
ruált nem országos illetékességű központi hivatal meghatározás – közigazgatás-tu-
dományi szempontból – nem értelmezhető. Ennélfogva jelen rendelkezéshez annyi 
magyarázatot fűzünk, hogy példákat említünk erre a (területi) központi hivatalra. A 
tankerületi központ az oktatásért felelős miniszter irányítása és a Klebelsberg Köz-
pont középirányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségve-
tési szerv. A tankerületi központ mint központi hivatal a feladatellátási területére 
kiterjedő illetékességgel látja el tevékenységét. További példa lehet a Társadalmi 
Esélyteremtési Főigazgatóság, amelynek (a központi szervnek) az illetékessége 
Budapest és Pest megye területére terjed ki.

3. A központi hivatal szervezetére utaló szabályként, ha törvény másként nem ren-
delkezik, a minisztériumra vonatkozó rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni, 
kivéve a szakmai felső vezetőkre vonatkozó szabályokat. A Kit. 3. § (7) bekezdés 
c) pontja értelmében szakmai felső vezetőnek minősül a központi hivatal vezetője, 
ugyanakkor a minisztériumi szervezeti rendelkezéseihez kapcsolódó szakmai felső 
vezetőket érintő szabályok nem alkalmazhatók, hiszen sem közigazgatási állam-
titkár, sem helyettes államtitkár nem működik –kormányrendelet által létrehozott, 
tehát nem speciális – központi hivatalban.

37. § [A törvénnyel létrehozott központi hivatal]

(1) Törvénnyel központi hivatal akkor hozható létre, ha a központi hiva-
tal rendvédelmi feladatokat lát el.

(2) A törvénnyel létrehozott központi hivatal irányítását a Kormány ere-
deti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében kijelölt miniszter látja el.

(3) 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 jog-
alkotói hatáskörben kiadott rendeletében kijelölt államtitkár gyakorolja.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a központi hivatal vezetője helyet-
tesének feladat- és hatáskörét a központi hivatalt irányító miniszter által 
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vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatáro-
zott helyettes államtitkár gyakorolja.

(5) A (3) bekezdés szerinti államtitkár
a) a (3) bekezdés szerinti tevékenysége tekintetében a központi hi-

vatalt irányító miniszter által – a központi hivatal irányításával 
összefüggő hatáskörök gyakorlásán túlmenően – nem utasítható,

b) nem gyakorolhat olyan, a központi hivatalt irányító minisztert 
megillető hatáskört, amely a központi hivatal irányításával össze-
függő döntés meghozatalára irányul,

c) nem helyettesítheti a központi hivatalt irányító minisztert és a 
központi hivatalt irányító miniszter által átruházott hatáskörben 
nem járhat el a miniszter nevében azon központi hivatalt érintő 
irányító hatáskörök gyakorlásával összefüggésben, amely veze-
tőjének feladat- és hatáskörét gyakorolja,

d) a központi hivatalt irányító miniszternek a központi hivatal irá-
nyításával, valamint a központi hivatal által hozott hatósági dön-
tés felettes szervként történő felülvizsgálatával összefüggő ha-
táskörét átruházott hatáskörben gyakorló személyt, szervezeti 
egység vezetőjét – e tevékenységével összefüggésben – nem irá-
nyíthatja.

(6) A (4) bekezdés szerinti helyettes államtitkár
a) tevékenységét a (3) bekezdés szerinti államtitkár irányítja,
b) hatáskörébe a vezető-helyettesi tevékenységen kívül más minisz-

tériumi szakmai feladat nem utalható,
c) a központi hivatalt irányító miniszter által – a központi hivatal 

irányításával összefüggő hatáskörök gyakorlásán túlmenően – 
nem utasítható,

d) nem gyakorolhat olyan, a központi hivatalt irányító minisztert 
megillető hatáskört, amely a központi hivatal irányításával össze-
függő döntés meghozatalára irányul,

e) a központi hivatalt irányító miniszter által átruházott hatáskör-
ben nem járhat el a miniszter nevében azon központi hivatalt 
érintő irányítási, valamint a központi hivatal által hozott hatósági 
döntés felettes szervként történő felülvizsgálatára vonatkozó ha-
táskörök gyakorlásával összefüggésben, amely vezetője helyet-
tesének feladat- és hatáskörét gyakorolja,

f) a központi hivatalt irányító miniszternek a központi hivatal irányí-
tásával, valamint a központi hivatal által hozott hatósági döntés 
felettes szervként történő felülvizsgálatával összefüggő hatáskö-
rét átruházott hatáskörben gyakorló szervezeti egység vezetőjét 
– e tevékenységével összefüggésben – nem irányíthatja,

g) tevékenységének az ellátását a központi hivatalt irányító minisz-
ter által vezetett minisztériumban titkárság nem segíti.
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(7) A (4) bekezdés szerinti esetben, ha a központi hivatal irányításával 
összefüggő hatásköröket a központi hivatalt irányító miniszter által átru-
házott hatáskörben olyan helyettes államtitkár gyakorolja, akinek a tevé-
kenységét a (3) bekezdés szerinti államtitkár irányítja, a központi hivatalt 
érintő irányítási hatáskörök gyakorlásával, valamint a központi hivatal 
által hozott hatósági döntés felettes szervként történő felülvizsgálatával 
összefüggésben a helyettes államtitkár tevékenységét a központi hivatalt 
irányító miniszter irányítja.

(8) A (3) bekezdés szerinti esetben
a) a (3) bekezdés szerinti államtitkár a központi hivatal vezetőjének 

feladat- és hatásköre gyakorlásával összefüggésben nem jogosult 
illetményre és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra,

b) a (4) bekezdés szerinti helyettes államtitkár a központi hivatal 
vezetője helyettesének feladat- és hatásköre gyakorlásával ösz-
szefüggésben nem jogosult illetményre és kormányrendeletben 
meghatározott juttatásokra,

c) a központi hivatal vezetője és helyettesének a kinevezésével, 
kormányzati szolgálati jogviszonyával összefüggő szabályokat 
nem kell alkalmazni és

d) nem létesíthető vagy tartható fenn kormányzati szolgálati jogvi-
szony a központi hivatal vezetője és vezetőjének helyettese fel-
adatainak az ellátására. 

1. A Kit. rendszerében önálló altípusként jelenik meg a törvénnyel létrehozott köz-
ponti hivatal kategóriája, amely több szempontból is speciális kört jelent. A köz-
ponti hivatalok létrehozatala kormányrendeletben történik főszabály szerint, de 
már a Ksztv. módosított rendelkezései 2015-ben a törvénnyel létrehozott központi 
hivatal külön jogállását konstituálták. A szabályozás alapvető háttere a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) szabályainak módosítása volt. A NAV 
államigazgatási és fegyveres rendvédelmi feladatokat is egyaránt ellát, hiszen az 
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (APEH) és a Vám-és Pénzügyőrség (VPOP) 
összevonásából jött létre, amely utóbbi rendvédelmi feladatokat jelent.

Központi hivatal törvénnyel akkor hozható létre, ha a központi hivatal rend-
védelmi feladatokat is ellát. A törvénnyel létrehozott központi hivatal irányítását 
a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében kijelölt miniszter 
végzi. A létrehozó törvény rendelkezése alapján a központi hivatal vezetőjének 
feladat- és hatáskörét az irányító miniszter irányítása alá tartozó, a Kormány ere-
deti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében (a Kormány Statútumban) kijelölt 
államtitkár gyakorolja.

2. A törvénnyel létrehozott központi hivatal esetében a szervet létesítő törvény 
rendelkezése alapján a központi hivatal élén nem igazgatót (főigazgató, elnök) 
találunk, hanem az irányító miniszter alá tartozó államtitkárt, akit eredeti jogal-
kotói hatáskörben kiadott kormányrendeletben jelölnek ki. A NAV esetében pél-
dául a pénzügyminiszter az irányító, míg a vezető a Pénzügyminisztérium kijelölt 
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államtitkára. A központi hivatalt vezető helyettesének feladat- és hatáskörét pe-
dig helyettes államtitkár gyakorolja, akit a központi hivatalt irányító minisztérium 
szervezeti és működési szabályzata határoz meg.

A törvény által létrehozott központi hivatalt vezető államtitkárra vonatkozó 
rendelkezéseket szabályozza a Kit. 37. § (5) bekezdése. Erre alapvetően azért 
van szükség, mert az államtitkár a minisztériumban helyettesíti a minisztert. Ezek 
a rendelkezések viszont ettől az egyébként alapvetőnek tekinthető szabálytól el 
kívánnak térni, és nem kívánnak biztosítani az ilyen államtitkár számára más ese-
tekben őt megillető jogköröket. Ugyanakkor bizonyos fokú védettséget is biztosít 
az államtitkár számára a miniszter irányítói befolyását illetően. A Kit. ezen rendel-
kezései tehát megpróbálják ezt a különleges helyzetet – az államtitkári vezetést –  
rendezni, és a megszokott miniszteri irányítási jogköröket – a speciális helyzetre 
való tekintettel – korlátozni.

Ennek értelmében az (5) bekezdés a) pontja szerint a központi hivatal vezető-
jének feladat- és hatáskörét gyakorló államtitkárt a tevékenysége vonatkozásában 
a központi hivatalt irányító miniszter nem utasíthatja – a minisztert egyébként 
megillető – központi hivatal irányításával összefüggő hatáskörök gyakorlásán túl-
menően.

Ugyanakkor az (5) bekezdés b) pontja értelmében a törvény által létrehozott 
központi hivatalt vezető államtitkár sem gyakorolhat olyan, a központi hivatalt irá-
nyító minisztert megillető hatáskört, amely a központi hivatal irányításával össze-
függő döntés meghozatalára irányul.

Az (5) bekezdés c) pontja kimondja, hogy a törvény által létrehozott központi 
hivatalt vezető államtitkár nem helyettesítheti a központi hivatalt irányító minisz-
tert, továbbá a központi hivatalt irányító miniszter által átruházott hatáskörben 
nem járhat el a miniszter nevében azon központi hivatalt érintő irányító hatás-
körök gyakorlásával összefüggésben, amely vezetőjének feladat- és hatáskörét 
gyakorolja.

Az (5) bekezdés d) pontja nem engedi meg az államtitkár számára, hogy  
– amennyiben a miniszter a központi hivatalt érintő egyes jogköreit átruházta 
(azaz a központi hivatal irányítását, a központi hivatal hatósági döntésének felül-
vizsgálatát) –, akkor az átruházott hatáskörben eljáró személyt, vezetőt irányítsa.

3. A 37. § (4) bekezdése szerint a központi hivatalt vezető államtitkár helyette-
sének feladat- és hatáskörét helyettes államtitkár gyakorolja. Ebben az esetben a 
helyettes államtitkárra nem alkalmazhatók a minisztériumi struktúrára vonatkozó 
általános szabályok, így a (6) bekezdés b) pontja értelmében a vezetőhelyettesi 
tevékenységen kívül más minisztériumi szakmai feladat nem utalható a hatásköré-
be. Hozzátesszük, neki, a központi hivatal vezetőjének első számú helyetteseként 
kifejezetten ezt a feladatot kell ellátnia teljes munkaidejében.

A (6) bekezdés c) pontja értelmében a speciális irányítási és vezetési jogviszo-
nyokra tekintettel a központi hivatalt irányító miniszter által – a központi hivatal 
irányításával összefüggő hatáskörök gyakorlásán túlmenően – a helyettes államtit-
kár nem utasítható.
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A (6) bekezdés d) pontja kimondja továbbá, hogy a helyettes államtitkár a 
központi hivatal irányításával összefüggő döntés meghozatalára irányuló hatáskört 
– amely egyébként a központi hivatalt irányító minisztert megilleti – nem gyako-
rolhat.

Az e) pont rögzíti, hogy az irányító miniszter által átruházott hatáskörben nem 
járhat el a helyettes államtitkár irányítási, továbbá a központi hivatal által hozott 
hatósági döntés felettes szervként történő felülvizsgálatára vonatkozó hatáskörök 
gyakorlásával összefüggésben. Megjegyezzük, hogy természetesen ez a szabály is 
arra a központi hivatalra vonatkozik, amelynél mint a szervet vezető államtitkár 
helyetteseként működik.

A (6) bekezdés f) pontja nem engedi meg a helyettes államtitkár számára, hogy 
– amennyiben a miniszter a központi hivatalt érintő egyes jogköreit átruházta (azaz 
úgymint a központi hivatal irányítását, a központi hivatal hatósági döntésének felül-
vizsgálatát) – az átruházott hatáskörben eljáró vezetőt irányítsa.

A g) pont kimondja, hogy a helyettes államtitkár tevékenységének ellátását a 
központi hivatalt irányító minisztériumban titkárság nem segíti. A helyettes állam-
titkár mint hivatalvezető-helyettes hivatali apparátusa ugyanis magában a központi 
hivatalban található, vagyis a rendelkezés nem zárja ki teljesen a titkárság műkö-
dését a helyettes államtitkár segítésére, csak nyilvánvalóan az adminisztráció a 
központi hivatal szervezeti egységeként működik.

A Kit. 37. § (7) bekezdése értelmében, ha a törvény által létrehozott központi 
hivatal feletti irányítási jogköröket átruházott hatáskörben olyan helyettes állam-
titkár gyakorolja, akinek a tevékenységét a központi hivatalt vezető államtitkár 
irányítja, a központi hivatalt érintő irányítási jogkörök, továbbá a központi hivatal 
által hozott hatósági döntés felettes szervként történő felülvizsgálatával összefüg-
gésben a helyettes államtitkár tevékenységét a központi hivatalt irányító miniszter 
irányítja.

4. A Kit. 37. § (8) bekezdése is azt a célt szolgálja, hogy a törvény által létrehozott 
központi hivatalra vonatkozó különös szabályokat rendezze, hiszen ezt a közpon-
ti hivatalt államtitkár vezeti, míg a vezető helyettesének feladatkörét helyettes 
államtitkár látja el. Ennélfogva az ilyen államtitkár nem jogosult illetményre és 
kormányrendeletben meghatározott juttatásokra azzal összefüggésben, amit a 
központi hivatal vezetőjeként lát el. Ugyanígy a helyettes államtitkár sem kap illet-
ményt és kormányrendeletben meghatározott juttatást. Megjegyezzük, hogy nyil-
vánvalóan az államtitkári és a helyettes államtitkári jogállásukkal járó illetményt 
és juttatásokat megkapják. A központi hivatal vezetőjének és vezető helyettesé-
nek kinevezésére vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni rájuk nézve, vagyis 
például a központi hivatal vezetőjét az irányító miniszter nevezi ki és menti fel, de 
mivel itt államtitkárról van szó, a kinevezés az államtitkárra vonatkozó szabályok 
szerint történik, így miniszterelnöknek a miniszter véleménye kikérését követően 
tett javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. A helyettes államtitkár kinevezése 
a miniszter javaslatára a miniszterelnök által történik.



112

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

38. § [A központi hivatal típusai]

(1) A központi hivatal a tevékenysége alapján a központi hivatalt létre-
hozó törvényben vagy kormányrendeletben

a) hatósági,
b) piacfelügyeleti,
c) szolgáltató,
d) fenntartói,
e) forráskezelő,
f) ellenőrző, illetve
g) kiszolgáló

típusokba sorolható.
(2) Az (1) bekezdés szerinti besorolás esetében a központi hivatalt létre-

hozó törvény vagy kormányrendelet meghatározhatja az elsődlegesen és 
a kiegészítő jelleggel meghatározott tevékenységeket.

A Kit.-et megelőző szabályozáshoz képest újszerű elemként jelenik meg a Kit.-ben, 
hogy létrehozza a központi hivatalok tipizálásának lehetőségét. Az új szabályozás 
értelmében a statuáló jogszabály a szervet hatósági, piacfelügyeleti, szolgáltató, 
fenntartói, forráskezelő, ellenőrző, illetve kiszolgáló típusokba sorolhatja. A Kit. 
szabályozása a jelenlegi formájában még nem eredményez az egyes központi hiva-
taltípusokra vonatkozó eltérő szabályozást, a törvényi előírások csak arra szorítkoz-
nak, hogy az egyes típusokat deklaratív módon rögzítsék.

A jelzett besorolások egyik opcionális távlati célja lehet – a szervezeti tevé-
kenység azonosításán túlmenően –, hogy az eltérő profilú központi hivatalok tekin-
tetében speciális szabályozás kerülhessen bevezetésre, megfelelő rugalmasságot 
biztosítva ezzel a feladatellátáshoz. Összességében ugyanis megállapítható, hogy 
a központi hivatalok igen heterogén csoportot képeznek a hatáskörök, illetve a 
tevékenységi kör tekintetében (például egy hatósági feladatokat ellátó szervezet 
vagy egy fenntartó szervezet).

A fentiekhez hozzáfűzzük, hogy a központi hivatalok és a költségvetési szervi 
formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a központi hivatalok 
és az egyéb minisztériumi háttérintézmények racionalizálását kívánta elvégezni, 
és több hivatal megszüntetésére, minisztériumba olvasztására tett javaslatot. Ez 
a rendelkezés tehát meg kívánja könnyíteni a központi hivatalok rendszerének 
áttekintését.

A Kit. 38. (1) bekezdése az alábbi központi hivataltípusokat különíti el, mind-
egyik egy-egy példával szemléltetve:

−	 hatósági (Nemzeti Akkreditáló Hatóság);
−	 piacfelügyeleti (Szerencsejáték Felügyelet);
−	 szolgáltató (Országos Meteorológiai Szolgálat);
−	 fenntartói (Állami Egészségügyi Ellátó Központ);
−	 forráskezelő (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő);
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−	 ellenőrző (Kormányzati Ellenőrzési Hivatal);
−	 kiszolgáló (Nemzeti Kommunikációs Hivatal).

Kapcsolódó jogi szabályozás a 34–38. §-okhoz
−	 Ákr.
−	 Kit.
−	 Ksztv.
−	 NAV tv.
−	 Stt.
−	 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról
−	 1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról
−	 2015. évi CXCI. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

átalakításával, valamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kap-
csolatos módosításáról

−	 Kormány Statútum
−	 378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes központi hivatalok és költ-

ségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felül-
vizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, valamint egyes közfeladatok át-
vételéről

−	 Kormány ügyrend
−	 1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költség-

vetési szerv formában működő központi minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatáról

−	 312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési 
szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatá-
val kapcsolatos intézkedésekről
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V. FEJEZET

A KORMÁNYHIVATALOK (39–50. §)

Hegyesi Zoltán – Juhász Dezső

Jogpolitikai célok

1. A kormányhivatali rendszer általános jellemzői

A megyeszékhelyeken és a fővárosban létrehozott kormányhivatalok és kirendelt-
ségeik (vagyis a járási és a fővárosi kerületi hivatalok) a közigazgatás végrehajtási 
szintjén helyezkednek el. Eljárnak az állampolgárok és a szervezetek mindennapi 
életét érintő ügyekben – sőt, egyre szélesebb körben speciális, kiemelt ügyekben 
is –, így nem túlzás az az állítás, hogy az emberek elsősorban a kormányhivatalo-
kon keresztül találkoznak a Kormánnyal, e szervek mintegy az állam – pontosab-
ban a kormányzat – megtestesítői a lakosság felé.

Szervezeti oldalról a kormányhivatal önálló költségvetési szervnek minősülő 
területi államigazgatási szerv, és a legtöbb területi államigazgatási szervtől elté-
rően nem egy központi szerv területi szerveként vagy szervezeti egységeként 
működik, hanem közvetlenül a Kormány alá rendelten.

Magyarországon a kormányhivatal a területi államigazgatás egyetlen általános 
hatáskörű szerve, feladat- és hatáskörei nem egyetlen szakigazgatási területre 
vagy ágazatra terjednek ki, hanem ezek egészére, illetve nagy részére. Az ilyen 
szerv jelentősége abban rejlik, hogy:

−	 megjeleníti a központi kormányzatot a területi közigazgatási szinten;
−	 egységes kereteket biztosít az államigazgatási ügyek intézéséhez;
−	 koordinálja az egyéb, a települési és a központi szint között elhelyezkedő, 

különös hatáskörű területi államigazgatási szervek81 tevékenységét;
−	 bizonyos esetekben pedig intézményi alapot is biztosít az egyablakos ügy-

intézés82 kialakításához.

Mindezek mellett gyakori, hogy e szervtípus látja el a helyi önkormányzatok 
feletti törvényességi kontrollt (ellenőrzést vagy felügyeletet) is.

81 A különös hatáskörű szervek a közigazgatás egy-egy (al)ágazatához – például mezőgazda-
sághoz, vagy azon belül kifejezetten az állategészségügyhöz, növényvédelemhez – kapcso-
lódó feladat- és hatáskörök teljesítésére kapnak jogszabályi felhatalmazást. Magyarorszá-
gon a fővárosi és megyei kormányhivatalon kívül valamennyi területi államigazgatási szerv 
különös hatáskörrel rendelkezik.

82 Az egyablakos ügyintézésről részletesen lásd: Barta–Veszprémi (2019): i. m. 66–75.
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A legtöbb országban – az angolszász országok kivételével – a kormány területi 
képviseletére nem a tárcáknak, hanem a kormánynak alárendelt általános hatás-
körű területi államigazgatási szerveket hoznak létre. E modell legismertebb, min-
taadó állama Franciaország, ahol a prefektusok hagyományosan erős ellenőrzési 
és koordinációs jogkörökkel rendelkeznek a többi, különös hatáskörrel rendelke-
ző területi államigazgatási szerv felett. A kormányhivatali rendszer kiépítésekor 
a jogalkotó részben alapul vette ugyan a prefektusi modell egyes elemeit, végső 
soron azonban egy sajátos, új rendszert alkotott. Ennek jelei olvashatók ki többek 
között a kormányhivatal vezetésére irányadó rendelkezésekből, illetve a szervezeti 
integráció fokozását eredményező folyamatos változásokból is, amelyeknek követ-
kezményeként egyes kormányhivatalok „megaszervezetekké” váltak.83 A szerve-
zeti összevonások, ezáltal nagyobb szervezetek létrehozása kétségkívül a területi 
államigazgatási szervek száma csökkentésének hatékony eszköze lehet, amelyre 
elsősorban a területi államigazgatási szervek „túlburjánzása” és széttagolt műkö-
dése miatt, a koordináció és a hatékonyság fokozása érdekében szokott sor kerül-
ni. Éppen ez okból kifolyólag a rendszerváltás utáni kormányok számos fejlesztési 
és reformprogramja84 határozta meg feladatként a területi államigazgatási szer-
vek hatásköreinek felülvizsgálatát és az integráció fokozásának szükségességét 
– egyidejűleg a Kormány területi szervének megerősítésével. Mindez nem jelenti 
azt, hogy a szervezeti átalakulások végrehajtása mindig zökkenőmentesen ment.  
A területi feladatellátás új rendjének kialakításánál sok esetben problémaként je-
lentkezik, hogy az adott központi vagy területi-helyi szerv által ellátott szakága-
zati feladatokat nem teljeskörűen integrálja a jogalkotó, részfeladatok maradnak 
a „rendszeren kívül”, így a megfelelő szervi együttműködést a gyakorlatnak kell 
kialakítania.85 Arra is lehet példákat hozni, hogy egy már áttelepített hatáskört 
részben vagy egészben ismételten tovább telepítenek (például szakmai szerveze-
teknek), így a már elért integrációs eredmények a gyakori jogszabályi változások 
miatt nem tudnak tartósak maradni.86

83 A két rendszer azonos elemein túl megjegyzendő, hogy Franciaországban a prefektusok 
nem politikai vezetők, hanem tisztviselők, a prefektúrák pedig a legkisebb területi szervek 
közé tartoznak. Emellett a francia területi államigazgatásban relatíve magas számú, önálló, 
különös hatáskörű dekoncentrált szerv működik, éppen ezért a prefektusok tevékenysége 
elsősorban a működési integráció megvalósítására terjed ki irányukban.

84 Ennek átfogó, részletes feldolgozására lásd: Balázs (2016): i. m. 64–100.
85 Így például a fogyasztóvédelmi hatáskörök túlnyomó része a kormányhivataloknál van, 

azonban a pirotechnikai termékek csomagolásának jelölésével kapcsolatos feladatkör a BM 
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságához került át. Egyes élelmiszerlánc-biztonsági 
és állategészségügyi feladatokat (például törzsültetvény minősítése, külkereskedelmi for-
galomra szánt borok engedélyezése, NÉBIH-laborban vizsgált mintákkal kapcsolatos eljá-
rások, állati vérkészítmény előállító hely engedélyezése, laborengedélyezés), valamint a 
kistermelői nyilvántartásba vételt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal lát el, ame-
lyek korábban szintén a kormányhivatalhoz tartoztak. Ugyanígy a halgazdálkodási hatósági 
hatáskörök teljessége sincs a kormányhivataloknál, több eljárás a NÉBIH hatáskörébe tar-
tozik, de számos egyéb példát is találni.

86 Vö. Barta (2020): i. m. 81–82.
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2. A területi államigazgatás kormányhivatalt érintő közelmúltbéli változásai

A kormányhivatalt a Khtv. hozta létre.87 A kormányhivatal 2011. január 1-jétől 
a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok jogutód intézményeként működik. 
Bevezetésével a területi államigazgatási szervek száma közel a felére, 15-re 
csökkent.88 A kormányhivatalba integrálódó szervek pedig – például a Regionális 
Munkaügyi Központok, a Regionális Munkavédelmi Felügyelőségek – 2015. ápri-
lis 1-jéig önálló feladat- és hatáskörökkel rendelkeztek, és a kormányhivatalok 
szakigazgatási szervei voltak.89

A területi államigazgatás 2010 utáni átfogó átalakításának második lépcsőfoka 
a járási hivatalok 2013. évi létrehozása volt, amely elsősorban a helyi államigaz-
gatás rendszerét érintette. E döntés célja részben az államigazgatás szervezetének 
állampolgárokhoz közelebbi területi szintre történő, uniformalizált újjászervezése90 
volt azzal, hogy az önkormányzatok, illetve szerveik által ellátott, átruházott állam-
igazgatási hatósági feladatok többségét visszavették, ami a járási hivatalok fela-
dat- és hatásköreinek alapjául szolgált.91 A járási hivatalok bevezetése elsősorban 
az egyablakos ügyintézés – a kormányablakok rendszerének – továbbfejlesztését 
jelentette az ügyintézési pontok megnövelése által.92 Fontos hangsúlyozni, hogy a 
járási hivatalok nem önálló területi szervek, hanem a mai napig a kormányhivata-
lok kirendeltségeiként működnek. A járási hivatalok kialakításkori struktúrája – a 
kormányhivatalhoz hasonlóan – törzshivatalból és önálló feladat- és hatáskörrel 
rendelkező szakigazgatási szervekből állt, sok, működési önállósággal rendelkező 
szervezeti egységet alakítva ki a rendszerben, ami több esetben nehezen áttekint-
hetővé és irányíthatóvá tette a teljes szervezetet.

2015-ben a kormányhivatal és a járási hivatal önálló feladat- és hatáskörrel 
rendelkező szakigazgatási szerveit a jogalkotó főosztályi és osztályi struktúrába 

87 A kormányhivatal bevezetésének körülményeiről, a területi államigazgatás szerkezetéről 
lásd: Zöld-Nagy–Virág (2013): i. m. 62–78.

88 Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 11.0. 25.
89 A kormányhivatalok kialakításkori szervezete a kormánymegbízott vezetése alá tarto-

zó törzshivatalból, valamint az önállóan működő szakigazgatási szervekből állt. Ilyen 
szakigazgatási szervek voltak: 1. szociális és gyámhivatal, 2. építésügyi hivatal, 3. igaz-
ságügyi szolgálat, 4. növény- és talajvédelmi igazgatóság, 5. erdészeti igazgatóság,  
6. földművelésügyi igazgatóság, 7. élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazga-
tóság, 8. földhivatal, 9. egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv, 10. nyugdíjbiz-
tosítási igazgatóság, 11. munkaügyi központ, 12. munkavédelmi és munkaügyi szakigaz-
gatási szerv, 13. fogyasztóvédelmi felügyelőség, 14. kulturális örökségvédelmi iroda,  
15. népegészségügyi szakigazgatási szerv, 16. mérésügyi és műszaki biztonsági hatóság, 
17. közlekedési felügyelőség.

90 Szervezetébe integrálva az államigazgatás megyénél alacsonyabb működési területen kié-
pített szerveit, szervezeti egységeit.

91 Az elsőfokú államigazgatási (hatósági) feladatokat korábban települési szinten ellátó jegy-
zőknél elsősorban azok az ügyek maradtak, amelyek hatékony ellátásához szükséges a 
helyi viszonyok ismerete. Lásd: Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 12.0.

92 A kormányablakok ugyanis a járási hivatalok bevezetésével megyei szintről járási szintre 
kerültek.



117

v. fejezet

olvasztotta (ún. belső integráció), ezzel egyidejűleg pedig további dekoncentrált 
szerveket szüntetett meg és integrált a szervezetbe (ún. külső integráció).93

2016–2017-ben a jogalkotó egyes központi hivatalok és költségvetési szervi for-
mában működő központi minisztériumi háttérintézmények megszüntetése mellett 
döntött, amelynek eredményeként az érintett szervek hatósági feladatainak több-
sége szintén a kormányhivatalhoz került. Az átszervezéssel a jogalkotó újabb fel-
adatokat utalt a kormányhivatal hatáskörébe (köztük első- és másodfokú hatósági 
feladatokat), ami a hatósági fórumrendszer egyidejű újratervezését is igényelte. 
Ennek következményeként számos feladat- és hatáskör vertikális „továbbtelepíté-
sére” került sor, ami növelte a járási hivatalok államigazgatási hatósági feladatok 
ellátásában betöltött szerepét.

Az ez időszakban kihirdetett közigazgatás-fejlesztési programokból,94 valamint 
az előzőekben a teljesség igénye nélkül bemutatott változásokból is egyértelműen 
kiolvasható, hogy a jogalkotó az államigazgatási szervrendszer egyszerűsítését és 
költséghatékony működésének biztosítékát elsősorban az integrált kormányhivatali 
rendszerben látta.95 A vázoltaktól valamelyest eltérő irányt mutatnak a legutóbbi 
változások, hiszen a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egysze-
rűsítése érdekében az egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény 
alapján bizonyos feladat- és hatáskörök elvételre kerültek a kormányhivataloktól, 
illetve a járási hivataloktól.96 Ezek alapvető indokát a jogalkotó a hatékonyabb fel-
adatellátás kereteinek kialakításával és a kormányhivatali szervrendszer egysége-
sítésével97 indokolta.

93 Beolvadással szűntek meg például a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelősé-
gek, valamint a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal bányakapitányságai is. Külső integrá-
ción belül értjük továbbá a feladatok kormányhivatalba történő beolvasztását is. Erre került 
sor például a családtámogatási feladatok esetében. Részletesen lásd: Kovács–Pilz (2015): 
i. m. 61–68.

94 Lásd: a már hivatkozott Magyary Program 11.0 és 12.0, valamint az európai uniós kohéziós 
politikai tervezéssel összhangban meghirdetett Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési 
Stratégia 2014–2020.

95 A Kormány 1602/2014. (XI. 4.) határozatával elsősorban éppen az államigazgatási szer-
vezeti reform folytatása érdekében, valamint az „Államreform II. – a bürokráciacsökkentés 
programja” egyes intézkedéseinek tudományos és társadalmi megalapozására javaslatte-
vő, véleményező és tanácsadói tevékenység elvégzésére hozta létre az Államreform Bizott-
ságot. Az Államreform Bizottság 2018. augusztus 14-én került megszüntetésre. Bővebben: 
Lapsánszky–Patyi–Takács (2017): i. m. 68–69.

96 Például általános szabálysértési hatóságként a járási hivatalok helyett a rendőrség került 
kijelölésre, az egyéni vállalkozói nyilvántartás vezetését a törvény hatálybalépését köve-
tően a NAV végzi, a szerencsejátékot népszerűsítő reklám közzétételével kapcsolatos jog-
szabályi előírások betartásának ellenőrzése pedig a kormányhivataloktól a Szerencsejáték 
Felügyelethez került.

97 A jogszabály alapján megszűnt a megyeszékhely szerinti járási hivatal kategória, a megye-
székhelyeken ellátott feladatok visszakerültek a megyei kormányhivatalokhoz.
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3. A Kit. új fogalmi rendszere a területi államigazgatási szervekre

A kormányhivatal az Alaptörvény által intézményesített szerv, működése a leg-
magasabb szintű jogforráshoz kötődik. Az Alaptörvény 17. cikk (3) bekezdése 
kimondja, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatal a Kormány általános hatás-
körű területi államigazgatási szerve.

Témánk szempontjából a Kit. jellemző szabályozási gyakorlattól98 eltérő sza-
bályozási rendszere nem csupán a személyi állomány és a kormányzati igazgatási 
szervek jogállására vonatkozó rendelkezések közös jogszabályban történő meg-
állapítása, hanem a létrehozott új szervtípusok Ksztv.-ben rögzített – és továbbra 
is hatályban lévő – szabályok kapcsán is vizsgálandó. A Kit. ugyanis a „területi 
kormányzati igazgatási szerv”99 és a „központi kormányzati igazgatási szervek te-
rületi szervei”100 szervtípusainak intézményesítése által – koncepcionális és fogal-
mi szinten – változtat a korábbi jogi szabályozáson, tovább differenciálva ezzel a 
területi államigazgatási szervek körét. Ahogy arra a hatállyal foglalkozó fejezet is 
rámutatott, a Kit. szervi hatálya nem terjed ki az összes területi államigazgatási 
szervre, így a törvény több helyen is említi a „központi államigazgatási szervek te-
rületi szervei” és a „területi államigazgatási szervek” kifejezést a kormányhivatalra 
vonatkozó szabályoknál. Ennek magyarázata az, hogy a Ksztv. által meghatározott 
központi államigazgatási szervek területi szerveinek egy része nem kormányza-
ti igazgatási szerv. Ezek közé tartoznak a rendvédelmi szervek101 és a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal102 területi szervei, amelyekre külön jogszabályok vonatkoznak. 
Ez a korábbiakban is jellemzően önálló jogszabályokban testet öltő szabályozási 
rendszer nem változott meg egészében, de a Kit. hatálybalépésével sajátosan ala-
kult, hiszen a Kormány általános hatáskörű szervére vonatkozó általános törvényi 
szintű szabályok túlnyomó többsége a központi kormányzati igazgatási szervekkel 
együtt, keretjelleggel került meghatározásra.103 A Kit. a kormányhivatal szervtípus 

98 Az államigazgatásban dolgozó tisztviselőkre vonatkozó szabályokat évtizedek óta tárgyá-
ban kizárólagosan közszolgálati jogi törvények rendezték.

99 A Kit. 2. § (4) bekezdése értelmében kizárólag a kormányhivatalok minősülnek területi 
kormányzati igazgatási szervnek.

100 A Kit. 2.§ (1) a) pontja alapján ilyen területi szervnek minősülnek a központi kormányzati 
igazgatási szervek területi, helyi szervei. Kit. 35.§ (3) bekezdése értelmében a kormányzati 
főhivatal területi szervekkel akkor rendelkezik, ha erre a kormányzati főhivatalt létrehozó 
törvény kifejezetten lehetőséget ad. A Kit. központi hivatalokra vonatkozó rendelkezései 
szintén a létesítő jogszabály – törvény vagy kormányrendelet – felhatalmazása alapján 
rendelkezhetnek területi szervekkel.

101 A Ksztv. 1.§ (5) bekezdése alapján rendvédelmi szerv a rendőrség, a büntetés-végrehajtási 
szervezet, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, valamint a polgári nemzetbiztonsági szol-
gálatok.

102 A Nemzeti Adó- és Vámhivatal sajátos kivétel, hiszen államigazgatási és fegyveres rendvé-
delmi feladatokat is ellátó központi szerv, erre tekintettel rá külön jogszabály, egy törvény 
vonatkozik.

103 Ennek egyik lehetséges magyarázata lehet a kormányhivatal meghatározó szerepe és súlya 
a területi közigazgatásban. Ezt az állítást támasztják alá többek között a területi államigaz-
gatás 2010 óta tartó folyamatos szervezeti, feladat- és hatásköri változásai, a kormányhi-
vatal személyi állományának létszámadatai, valamint felügyeleti, ellenőrzési és koordináci-
ós jogkörei is a szervezeti integrációval nem érintett szervek viszonyában.
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sui generis jellegét fejezi ki azzal, hogy önálló fejezetet szentel a kormányhivatali 
szint szervi jogállási és szervezeti kérdéseinek, továbbá azzal, hogy a központi 
szervekre vonatkozó rendelkezéseket még utaló szabállyal sem rendeli alkalmazni.

A leírtakból következik az is, hogy a Khtv. egyes rendelkezései továbbra is 
hatályban maradtak, így a kormányhivatalra vonatkozó általános, törvényi szintű 
szabályozás osztottá vált a Kit. hatálybalépésével. A kézirat lezárásakor a Khtv. 
hatályos állapota a preambulumon és a záró rendelkezéseken kívül a járási (fővá-
rosi kerületi) hivatalra, a kormányhivatal adatkezelésére, valamint a kormányhiva-
tal eljárásaiban alkalmazható egyedi eljárásrendre vonatkozó egyes – sok esetben 
technikai jellegű – szabályokat határozza meg.104

4. A Kit. jogpolitikai céljai közelebbről

a) Ami a kormányhivatali szervezetrendszer Kit.-béli szabályozásának konkrétabb 
jogpolitikai megfontolásait illeti, összességében rögzíthető, hogy a korábbi szabá-
lyozás alapvonalai jelentős mértékben nem változtak; a Kit. megalkotása során 
nem volt cél a 2010-ben kialakított rendszer átalakítása.

A kormányhivatalok esetében jelentős jogállásbéli változásokról sokkal inkább 
a tisztségviselők munkavégzésre irányuló jogviszonyai, vagyis a személyi állomány 
esetében beszélhetünk, amelynek ismertetésére – a megfelelő helyen – e kom-
mentár természetesen külön is kitér.

b) A Kit. szabályozása a kifejezetten technikai szabályok kivételével magában fog-
lalja a kormányhivatali szervezetrendszerre vonatkozó korábbi törvényi szintű sza-
bályozást, vagyis a fentebb említettek szerint a Khtv. jelentős részét.

A szervezetrendszer törvényi szabályozásának érintetlenül hagyása mögött több 
jogpolitikai megfontolás is meghúzódik. Ezek közé sorolható, hogy a területi köz-
igazgatás szervezetrendszere a 2010-es megalakítás óta folyamatos változásban, 
fejlődésben van. A kormányhivatalok ennek során számos szakigazgatási szervet 
integráltak magukba, az első években más szervektől kizárólag területi feladatokat 
átvéve, az utóbbi időben pedig Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a Pest 
Megyei Kormányhivatal már – országos illetékességgel – számos olyan hatáskört is 
ellát, amelyek korábban központi államigazgatási szervhez tartoztak.

A 2020-ig megfigyelhető folyamatos hatáskörbővülés értelemszerűen a kor-
mányhivatalok szervezetét is folyamatosan alakította, hiszen nemritkán kellett tel-
jes szervek főosztályait, osztályait magukba integrálni. Ezek a változások azonban, 
bármennyire jelentős mértékűek is voltak – még a központi hivatalok integrációját 
is ideértve – nem érték el azt a szintet, amely miatt a Khtv. által lefektetett szerve-
zeti és jogállási szabályrendszert komolyabb mértékben felül kellett volna vizsgálni 
a Kit. szabályozásában.

104 Így a Khtv. 9/B. alcíme egyes adatkezelési kérdéseket rendez, míg 9/C. alcíme az elektro-
nikus ügyintézéshez köthető rendelkezéseket tartalmaz.
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Összességében tehát a korábbi alapstruktúra kiállta az idő próbáját, aminek 
kulcsa a keretjellegű szabályozásban rejlik. Ez a keretjellegű szabályozás külön-
választja a kormányhivatalok felépítését és az ellátandó feladatok szabályozását; 
előbbi a Kit.-ben, míg utóbbi az ágazati kormányrendeletekben kapott helyet. Fel-
adatbővülés esetén így a változó feladatellátás rendszerint szakágazati rendeleti és 
SZMSZ-szinten, rugalmasan kezelhető.

A kormányhivatalra vonatkozó hatályos szabályok áttekintését követően arra a 
következtetésre juthatunk, hogy a vonatkozó jogforrások felépítése, különösen a 
kormányhivatal jogkörei, feladat- és hatásköri rendszerének csoportosítása egy-
mástól némileg eltérő koncepciót követ. Szembeötlő, hogy a Kit. nem említi külön 
szakasz alatt például a hatósági feladatokat, így a törvényből nem derül ki az, hogy 
a kormányhivatal és a járási hivatal elsőfokú közigazgatási hatósági feladatokat 
– egyébként jelentős számban – ellát. A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Khr.) már külön alcím alatt tárgyalja a Kit.-ben nem rög-
zített feladatokat, így a hatósági feladatokat, valamint a képzési és továbbképzési 
feladatokat is. Érdekes továbbá, hogy a Kit. ellenőrzésről rendelkező 47. §-a nem a 
kormányhivatal ellenőrzési jogkörét, hanem a kormányhivatal hatósági jogkörében 
ellátott hatósági ellenőrzését szabályozza.

A Khr. vonatkozó szabályai a Kit.-hez képest még bonyolultabbak azáltal, hogy a 
rendelet a kormányhivatal általános feladatai körében önálló alcím alatt (26. Ellen-
őrzés) már az ellenőrzési jogkör keretében ellátandó feladatokat rögzíti.

A kormányhivatal szervezeti és működési szabályzata pedig hagyományosan a 
feladatok összességét csoportosítja (beleértve például az Alaptörvény és az Mötv. 
alapján ellátott törvényességi felügyeletet is) több részfeladatkörbe, amelyekhez 
alapvetően igazodik a szervezeti egységek kialakítása.

c) A Kit. szervezeti jellegű változtatásaival és ennek jogpolitikai indokaival kapcso-
latban egyetlen csomópontot szükséges még kiemelni, mégpedig a kormányhiva-
talok irányításával kapcsolatos változtatásokat.

A Khtv. koncepciója a fővárosi és megyei kormányhivatalokat a Kormány irá-
nyítása alá rendelte, azonban ez az irányítás gyökeresen különbözött a kormány-
hivatalok – vagyis a Kit. szerinti terminológiával élve a kormányzati főhivatalok –  
irányításától.

ca) Utóbbiak esetében:
−	 a szabályozás egyrészt kizárta a szerv feladatkörében történő utasí-

tásának a lehetőségét, így egy szerv részére egy széles feladatellátási 
autonómiát adott, továbbá

−	 a szervet kizárólag egy – jellemzően az adott ágazatért felelős – mi-
niszter felügyeli.

cb) A kormányzati főhivatalok irányításához képest a területi kormányzati igaz-
gatás irányítása azért összetettebb kérdés, mert:
−	 a kormányhivatalok általános hatáskörű és szerteágazó feladatkörrel 

rendelkező szervek, így nehezen jelölhető ki egyetlen joggyakorló mi-
niszter;
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−	 a kormányzati szakpolitika területi végrehajtása, a területi feladat-
ellátás egységességének és hatékonyságának, illetve a jogszabályok 
hatályosulásának biztosítása erős irányítási jogosultságokat követel 
meg, ahol nincs helye a kormányzati főhivataloknál megismert na-
gyobb fokú működési önállóságnak.

cc) Az előzőek alapján a Khtv.:
−	 a Kormány általi direkt irányítás helyett – figyelemmel arra, hogy a 

kormányhivatalok ügyeiben minden esetben formális kormánydöntés 
meghozatala nehézkessé tette volna az irányítást – kimondta, hogy a 
Kormány ezt a hatáskörét egy kijelölt, az általános közigazgatás tekin-
tetében felelősséggel rendelkező miniszter útján gyakorolja;

−	 a közigazgatásért felelős miniszter mellett az adott tárgykörben ún. 
szakmai irányítási jogot adott a szakminiszternek, vagyis jogilag is és 
ténylegesen is kettős (többes) irányítás valósult meg.

cd) A Kit. a fenti irányítási struktúra felülvizsgálata alapján a következő irányí-
tási szisztémát állapította meg:
−	 Praktikus szempontok alapján tovább él az a rendelkezés, amely sze-

rint a kormányhivatalokat a Kormány az erre kijelölt miniszter útján 
irányítja. Gyakorlati nézőpontból nehézkessé tenné az irányítást, ha a 
20 szerv, valamint ezek kirendeltségei esetében valamennyi irányítási 
kérdésben a Kormánynak kellene állást foglalnia.

−	 A korábbi többes – funkcionális és szakmai – irányítás konstrukció-
ját a Kit. formálisan kivezette a jogrendszerből, illetve az jelentősen 
átalakítva él tovább a kormányhivatali szabályozásban; a direkt ket-
tős irányítás a gyakorlatban ugyanis több nehézséget is okozott. Ezek 
közül a legfontosabbak, hogy az irányítói oldalon az irányításra kije-
lölt miniszternek sokszor nehezen volt követhető a szaktárcák önálló 
szakmai irányítási tevékenysége; az egyes minisztériumok által kiadott 
irányítási aktusok koordinációja, végrehajtása jelentős erőforrásokat 
igényelt. Másrészt az irányított kormányhivatali oldalon is jelentkeztek 
ezzel kapcsolatban problémák, mivel a különböző minisztériumoktól 
vagy központi hivataloktól érkező irányítási aktusoknak való megfe-
lelés, azok végrehajtásának megszervezése, a költségek megfelelő 
tervezése (például egy elrendelt ellenőrzés költségei) nehezen voltak 
előre tervezhetők, koordináltan végrehajthatók.

d) A Kit. új szabályozása az előzőekben ismertetett szempontok figyelembevételé-
vel megszüntette – a gyakorlat nyelvén fogalmazva kevésbé hangsúlyossá tette – a 
kormányhivatalok többes irányítását, ezzel a Kormány az irányítási jogát – ideértve 
a funkcionális és a szakmai irányítást is – kizárólag a kormányhivatalok irányítására 
kijelölt miniszter útján gyakorolja. Mindemellett továbbra is kiemelt figyelemmel 
kellett lennie a jogalkotónak arra, hogy a kormányhivatali feladatellátás az állam-
igazgatás jelentős spektrumát lefedi, ezért a kormányhivatalokat nem lehet „ma-
gukra hagyni” a különféle szakterületi célkitűzések, jogszabályok és kormányzati 
döntések végrehajtása terén. A Kit. 40. § (2) bekezdése ezért úgy rendelkezik, 
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hogy a szakmai irányításban az adott feladatkörrel rendelkező miniszter közremű-
ködhet. A rugalmas szabályozás érdekében a Kit. felhatalmazást ad arra, hogy a 
közreműködés lehetőségét, illetve annak eljárásrendjét, az irányító miniszter és 
a szakminiszter közötti kooperáció részletes szabályait kormányrendelet állapítsa 
meg (lásd a Khr.-t).

Az új szabályozástól egy strukturáltabb, egységesebb, az egyes szakterületi 
igényeket egymásra tekintettel jobban figyelembe venni képes irányítási mecha-
nizmus kialakulását várja a jogalkotó, amelynek a feltételei adottak azáltal, hogy 
valamennyi tárca irányítási aktussal kapcsolatos javaslatát egy minisztérium koor-
dinálja, szükség esetén egyezteti és közvetíti a kormányhivatal felé.

Magyarázat a Kit. §-aihoz

39. § [A kormányhivatal szervezete]

(1) A kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett 
szervezeti egységekből és járási hivatalokból áll.

(2) A járási hivatal a jogszabályban megállapított hatáskörét önállóan 
gyakorolja. A járási hivatal egyedi ügyében a kormányhivatal utasítási 
joggal nem rendelkezik.

(3) A kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatát a kormány-
hivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter – szükség sze-
rint a 40. § (2) bekezdése szerinti, a szakmai irányításban közreműködő 
miniszter véleményének kikérésével – normatív utasításban adja ki.

(4) A megyei kormányhivatal székhelye a megyeszékhely városban, a fő-
városi kormányhivatal és a Pest megyei kormányhivatal székhelye Buda-
pesten van.

1. A Miniszterelnökséget vezető miniszter normatív utasításban határozza meg a 
kormányhivatal szervezeti és működési szabályzatát.105 A kormányhivatal a kor-
mánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből és járási hivata-
lokból áll. A kormányhivatal önálló106 szervezeti egységei a főosztályok, a főosztály 
jogállású Kormánymegbízotti Kabinet, a főosztály jogállású Állami Főépítészi Iroda, 
a kirendeltségként működő járási hivatalok, valamint az önálló osztályok.107 Önálló 
osztály jogállású szervezeti egységnek minősül továbbá a főigazgatói titkárság, a  
 
 

105 Lásd: a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
3/2020. (II. 28.) MvM utasítás (a továbbiakban: SZMSZ).

106 Némileg félreérthetően fogalmaz az SZMSZ a kormányhivatal szervezeti felépítését meg-
határozó része. Az itt említett önállóság azonban egyedül a járási hivatalok esetében jelent 
működési önállóságot, hiszen egyéb önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti 
egységekkel a kormányhivatal nem rendelkezik.

107 SZMSZ 2. § (4) bek.
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védelmi bizottság titkársága, valamint a belső ellenőrzési osztály.108 Az önálló szer-
vezeti egységek ellátják az SZMSZ-ben és az ügyrendben meghatározott felada-
tokat, valamint a szervezeti egység szakmai vezetőjének tevékenységét irányító 
szakmai felső vezető vagy szakmai vezető által meghatározott egyéb feladatokat.109

A szervezeti egységek az ellátott feladatok jellege alapján szakmai, illetve funk-
cionális feladatokat ellátó szervezeti egységekre bonthatók. Ennek alapján szak-
mai főosztálynak minősül például a Népegészségügyi Főosztály, a Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály, vagy a Földhivatali Főosztály. A szakmai 
feladatokat ellátó szervezeti egységek mellett működnek ún. funkcionális felada-
tot ellátó szervezeti egységek is, amelyek a kormányhivatal belső igazgatási fel-
adatainak (például humánpolitikai és humánerőforrás-gazdálkodási, költségvetési 
és gazdálkodási, ellenőrzési, koordinációs feladatok) ellátására hivatottak. Ilyen 
funkcionális szervezeti egység a Kormánymegbízotti Kabinet, illetve a pénzügyi 
és gazdálkodási, valamint jogi, humánpolitikai és koordinációs főosztályok is. 
Megjegyzendő azonban, hogy a kormányhivatalok alaplétszáma, főosztályainak, 
osztályainak a száma és megnevezése nem azonos, az egyes kormányhivatalok 
részletes szervezeti felépítését és szervezeti ábráját az SZMSZ határozza meg.  
A kormányhivatalok főosztályai közötti különbségeket elsősorban az ágazati jog-
szabályok eredményezik azáltal, hogy egyes feladatok ellátásáért nem az összes, 
csak a jogszabályban kijelölt kormányhivatalok felelnek.110 Ezzel összefügg a Khr. 
2. § (2) bekezdése, amely alapján kormányrendelet eltérhet a kormányhivatal ille-
tékességére vonatkozó általános szabály alól.111

2. Az Országgyűlés „a Jó Állam kialakítása érdekében, a törvényesen és átlátha-
tóan működő, a közszolgáltatásokat maradéktalanul biztosító Állam működési fel-
tételeinek a megteremtése, valamint a helyi államigazgatási rendszer megújítása, 
hatékonyságának további növelése és a struktúrájának átláthatóbbá tétele érde-
kében”112 2013. január 1-jével újra bevezette a járásokat.113 A Kormány a járá-
sok kialakításának koncepcionális elveit a járások kialakításáról szóló 1299/2011. 
(IX. 1.) Korm. határozatban határozta meg. Ez alapján a járások területe metszés 

108 SZMSZ 2. § (6) bek.
109 SZMSZ 2. § (7) bek.
110 Ilyen ágazati jogszabály a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 

28.) Korm. rendelet, amely a bányafelügyeleti feladatok ellátását a Baranya Megyei Kor-
mányhivatal, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Kormányhivatal, a Pest Megyei Kormányhivatal, valamint a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal hatáskörébe utalja.

111 A Khr. 2. § (1) A megyei kormányhivatal illetékessége a székhelye szerinti megyére terjed 
ki. A Budapest Főváros Kormányhivatala illetékessége Budapest főváros területére, a Pest 
Megyei Kormányhivatal illetékességi területe Pest megyére terjed ki.

112 A járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 
2012. évi XCIII. törvény preambuluma.

113 A járási szint a 13–14. századra vezethető vissza. Több évszázadon keresztül meghatáro-
zó volt, majd a szocializmus alatt megszűnt. Az intézmény az 1984. január 1-je és 2012. 
december 31-e közötti időszakban nem létezett. A járások eredetileg a vármegyék ön-
kormányzatiság nélküli szervezeti egységei voltak, alapvetően nem az államigazgatáshoz 
kötődtek. Lásd bővebben: Hoffman (2012): i. m. 19–32.
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nélkül igazodik a megyék határaihoz. A járásszékhely városok meghatározásakor 
a jogalkotó alapul vette a már kiépült államigazgatási infrastruktúrákat, illetve 
fontos szempontot jelentett az elérhetőség. Ezzel összefüggésben rögzítette, hogy 
a járáson belül a székhelytől legtávolabb levő település lehetőség szerint ne legyen 
messzebb 30 kilométernél, továbbá székhely kijelölésénél figyelembe kell venni a 
közlekedési infrastruktúra és a közúti-vasúti megközelíthetőség szempontjait, a 
tömegközlekedési lehetőségeket. Ennek megfelelően a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet felsorolta a 175 járási, a 
fővárosban pedig 23 kerületi hivatal székhelyeit, és meghatározta a rájuk vonat-
kozó általános szabályokat, melyet hatályon kívül helyezett a 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet.114

Az Alaptörvény általános területi beosztásról szóló F) cikke nem említi azonban 
a járásokat, aminek elsődleges oka, hogy a jogalkotó államigazgatási, és nem 
önkormányzati szintet kívánt létrehozni. Annak ellenére azonban, hogy a járások 
a járási hivatalok működési területeinek kereteit határozzák meg, az Mötv. ismeri 
a „járásszékhely városi önkormányzat” kategóriát, és elvi lehetőséget biztosít a 
városhoz képest eltérő feladat- és hatáskörök megállapítására.115

3. A kormányhivatal szervezetére vonatkozó rendelkezések alapján megállapítha-
tó, hogy a területi kormányzati igazgatási rendszer csak megszorítással tekinthető 
„egyszereplősnek”, hiszen a kormányhivatalok részeként működő járási hivatalok 
feladat- és hatásköreiket önállóan gyakorolják. A Kit. szabályozása alapján – a ko-
rábbi jogálláshoz hasonlóan – a járási hivatal nem minősül önálló szervnek, hanem 
a megyei kormányhivatal kirendeltségeként működik (vö. Kit. 49. §). Ez ugyanak-
kor nem jelenti azt, hogy igazgatási, valamint közigazgatási hatósági szempontból 
ne lehetne kvázi önálló szervként tekinteni rá, hiszen az ágazati hatáskör-telepítő 
jogszabályokban a hatáskör címzettjeként jelenik meg, továbbá a járási hivatalt 
megillető hatásköröket a járási hivatalvezető gyakorolja. Ehhez kapcsolódóan a 
Kit. 39. § (2) bekezdése elvi éllel rögzíti, hogy a járási hivatal a jogszabályban 
megállapított hatáskörét önállóan gyakorolja, továbbá a járási hivatalt a megyei 
szint egyedi ügyben nem utasíthatja.

Jelenleg 174 járási hivatal működik,116 amelyhez további 23 – jogállási szem-
pontból a járási hivatallal azonosnak tekinthető – fővárosi kerületi hivatal számí-
tandó.

114 A hivatkozott, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi ke-
rületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III. 30.) Korm. rendeletet helyezte hatálybalépésével 
egyidejűleg hatályon kívül a Kit. felhatalmazása alapján hozott Kht.

115 Mötv. 11. § (1) bek.
116 2015. január 1-jén Polgárdi járás megszűnt, így a járási hivatalok száma jelenleg 174 + 23.
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40. § [A kormányhivatal irányítása]

(1) A kormányhivatalt az e fejezetben meghatározott eltérésekkel a Kor-
mány a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt minisz-
ter útján irányítja.

(2) Kormányrendeletben foglaltak szerint a kormányhivatal tekintetében 
a szakmai irányításban közreműködhet az a miniszter, aki – törvény vagy 
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet alapján az adott feladat-
körrel rendelkezik (a továbbiakban: szakmai irányító miniszter).

(3) A kormányhivatal tekintetében – a kormányhivatal alapítása, a kor-
mánymegbízott kinevezése és felmentése kivételével – a Ksztv. 2. § (1) 
bekezdésében meghatározott hatásköröket, valamint az általános köz-
igazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvényben (a továbbiakban: 
Ákr.) a felügyeleti szervre ruházott jogköröket a kormányhivatal irányítá-
sára kormányrendeletben kijelölt miniszter gyakorolja.

(4) Kormányrendelet rendelkezhet úgy, hogy
a) ügyek egyes csoportjaival összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) be-

kezdés e)-h) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi 
és a szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket és az Ákr.-ben a fel-
ügyeleti szervre ruházott jogköröket a szakmai irányító miniszter,

b) a kormányhivatalok európai uniós és nemzeti mezőgazdasági és 
vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggő feladatai tekinteté-
ben a Ksztv. 2. § (1) bekezdés f)-h) pontjában meghatározott, 
valamint a törvényességi és a szakszerűségi ellenőrzési hatáskö-
röket központi államigazgatási szerv vezetője,

c) közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben a Ksztv. 2. § (1) 
bekezdés e) és f) pontjában, valamint kizárólag ezekhez kapcso-
lódva a Ksztv. 2. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott ha-
tásköröket és az Ákr.-ben a felügyeleti szervre ruházott jogkörö-
ket kormányrendeletben kijelölt szerv

gyakorolja.
(5) A kormányhivatal, illetve a járási hivatal irányítására, a törvényessé-

gi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzésre, továbbá a szakmai irányí-
tó miniszter és a (4) bekezdés b) pontja szerinti központi államigazgatási 
szerv közreműködésére vonatkozó részletes szabályokat a Kormány ren-
deletben állapítja meg.

1. A Kit. jogpolitikai megfontolásainak ismertetése körében kitértünk arra, hogy a 
kormányhivatalokra vonatkozó szabályozás terén a Kit. legjelentősebb változtatása 
a kormányhivatalok irányításának átalakítása.

A Khtv. szabályozása a kormányhivatalok irányításával kapcsolatban két szem-
pontból is atipikusnak minősült:
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−	 A kormányhivatalokat a törvény alapján a Kormány irányítja, azonban ezt 
a jogosultságát nem közvetlenül, hanem a Kormány kijelölt tagja által gya-
korolja.

−	 Az irányító miniszter mellett – aki elsősorban az ún. funkcionális (például 
államháztartási vagy személyügyi) irányítás feladatait látta el – a Kormány 
többi tagja is rendelkezett önálló irányítási jogosultsággal. Ez a típusú irá-
nyítás az ún. szakmai irányítás, amelynek keretében az egyes miniszterek 
önállóan, a feladat- és hatáskörükbe tartozó szakágazati körben irányítot-
ták a kormányhivatalokat (például tájékoztatást adtak az ágazati jogsza-
bályok egyes alkalmazási kérdéseiről, szakterületi feladatokat tűztek a kor-
mányhivatalnak, adatszolgáltatást kértek).

2. A Kit. a fenti irányítási struktúra felülvizsgálata alapján új irányítási szisztémát 
állapított meg, amely megszüntette a kettős irányítást, és ehelyett a szaktárcák 
irányításban való közreműködésének lehetőségét rögzítette.

A kettős irányítás helyetti közreműködés a gyakorlatban egy szabályozott szak-
mai konzultációs folyamatot, eljárást takar, amelynek az a lényege, hogy a szak-
miniszter nem közvetlenül, hanem a kormányhivatalok irányításáért felelős minisz-
teren keresztül kommunikál a kormányhivatalokkal. Vagyis némi leegyszerűsítéssel 
azt lehet mondani, hogy a feladatkörrel rendelkező minisztérium szakmai irányítási 
joga a lényegi magját tekintve megmaradt, azzal a különbséggel, hogy az irányítás 
a kormányhivatalok irányításáért felelős miniszteren keresztül „egyablakos” lett, 
illetve ha nem is minden kommunikáció folyik ezen a kijelölt ablakon keresztül, az 
irányító miniszter meghatározhatja ennek módját.

Az irányításban való közreműködés jelzett részletszabályait az Khr. 5–9/A. §-ai117 
állapítják meg. A rendszer így egyrészt megtartja az eredeti kormányhivatali kon-
cepciónak azt az elemét, hogy a kormányhivatalokért felelős miniszter a szakmi-
niszterekkel együtt irányítja e szerveket, másrészt ugyanakkor kiküszöböli azt, hogy 
egymással ellentétes vagy olyan iránymutatásokat küldjön a hatóságnak valamelyik 
minisztérium, amelyben nem alakult ki konszenzus.

3. A Kit. irányításra vonatkozó általános szabálya alapján a Kormány a kormányhi-
vatalt a kormányhivatal irányítására kijelölt miniszter – jelenleg a Miniszterelnök-
séget vezető miniszter – útján irányítja. Az irányítási jogviszony pontos tartalmát 
a Ksztv. határozza meg.118 E rendelkezések alapján a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter irányítása az alábbiakra terjed ki:

−	 az államigazgatási szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi, 
hatékonysági és pénzügyi ellenőrzése;

117 Így például a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter (MvM miniszter) ellenőrzi a kor-
mányzati feladatok végrehajtásának területi összehangolását, valamint a közigazgatás fej-
lesztésével és korszerűsítésével kapcsolatos kormányzati feladatok területi összehangolá-
sát. Irányítja továbbá a kormányablakok ügyfélszolgálati tevékenységét.

118 Ksztv. 2. § (1) bek. a)–i) pontjai.
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−	 az államigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváha-
gyása;

−	 az államigazgatási szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új 
eljárás lefolytatására való utasítás;

−	 jogszabályban meghatározott esetekben az államigazgatási szerv döntése-
inek előzetes vagy utólagos jóváhagyása;

−	 egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására;
−	 jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés;
−	 az államigazgatási szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdek-

ből nyilvános adatok, valamint a Ksztv.-ben meghatározott, egyes irányítási 
hatáskörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott szemé-
lyes adatok kezelése.

A Ksztv. kifejezetten rögzíti továbbá, hogy a szerv alapítása, átalakítása és 
megszüntetése, valamint a kormányhivatal vezetője kinevezése, illetve felmenté-
se nem miniszteri hatáskör.119 Ezek a Kormány, illetve a miniszterelnök hatáskö-
rébe tartoznak.120

Az irányítás mellett e § (3) bekezdés rendelkezik az Ákr.-ben meghatározott fel-
ügyeleti jogkör gyakorlásáról is. Ez a szabály azonban jelenleg egy olyan törvényi 
főszabály, amely alól e § (4) bekezdése széles körben enged kivételt, így a Khr. 
6. § (8) bekezdése és az ágazati kormányrendeletek alapján jelenleg döntően a 
szakminiszterek gyakorolják ezeket a hatásköröket.

41. § [A kormányhivatal vezetése]

(1) A kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti.
(2) A kormánymegbízott a feladatainak ellátásáért és hatáskörének gya-

korlásáért a miniszterelnöknek politikai, a kormányhivatalok irányítására 
kormányrendeletben kijelölt miniszternek szakmai felelősséggel tartozik.

(3) A kormányhivatal hivatali szervezetét főigazgató vezeti. A főigazgató 
a kormánymegbízott általános helyettese.

(4) A főigazgató munkáját általános helyettesként igazgató segíti.

A kormányhivatalt a Kit. előtti szabályozásnak megfelelően kormánymegbízott ve-
zeti, aki a miniszterelnöknek politikai, míg az irányító miniszternek szakmai fele-
lősséggel tartozik. Megjegyzendő, hogy ebben a körben a politikai és a szakmai 
felelősség megkülönböztetésének inkább elvi, semmint praktikus jelentősége van, 
hiszen mind a kormánymegbízott, mind pedig a miniszter és a miniszterelnök a 
kormányzati igazgatás politikai szintjéhez tartozó vezető.

119 Ksztv. 2. § (1) bek. a)–b) pontjai.
120 Ahogy arra korábban is utaltunk, a kormányhivatal Alaptörvényben történő rögzített szerv, 

így esetleges megszüntetése csak alaptörvény-módosítás mellett jogszerű.
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A Kit. új szabályozása alapján tehát a kormánymegbízott politikai szolgálati jog-
viszonyban áll, érvényesítve a Kit. egyik sarkalatos koncepcionális elemét, amely-
nek lényege a kormányzati igazgatás tisztségviselőinek éles elkülönítése a jogvi-
szonyt illetően.

A kormányhivatali állomány a jogviszonyok rétegződését tekintve így némileg  
– szükséges előrebocsátani, hogy a párhuzam nem minden tekintetben (lásd pél-
dául munkáltatói joggyakorlás) állja meg a helyét – egy minisztériumhoz hasonlít-
ható, amely egy politikai szolgálati jogviszonyban álló tisztségviselő vezetése alatt 
áll. A politikai vezető munkáját szakmai vezetők segítik – a kormányhivatal ese-
tében az általános helyettes főigazgató, valamint annak helyettese, az igazgató –, 
ezt követi az alacsonyabb vezetői szint (főosztályvezetők és osztályvezetők), majd 
az ügyintéző kormánytisztviselők. Ehhez képest a járási hivatal értelemszerűen 
egyszerűbb struktúrában működik; a járás a hivatalvezető vezetése alatt áll, akit 
hivatalvezető-helyettes helyettesít. Ezt követi a főosztályvezetői-osztályvezetői, 
illetve az ügyintézői szint (Kit. 50. §).

42. § [A területi államigazgatási feladatok összehangolása]

(1) A kormányhivatal a jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek meg-
felelően összehangolja és elősegíti a kormányzati feladatok területi vég-
rehajtását.

(2) A központi államigazgatási szervek területi szervei, valamint a rend-
védelmi szervek feladataik ellátása során kötelesek egymással és a kor-
mányhivatallal együttműködni. A kormányhivatal a feladatainak teljesíté-
se érdekében jogosult a központi államigazgatási szervek területi szervei 
vezetőitől adatokat, felvilágosítást kérni.

(3) A központi államigazgatási szervek területi szervei – az állami adó- és 
vámhatóság kivételével –, továbbá a területi illetékességgel államigazga-
tási feladatot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörük-
ben eljárva, illetve az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően 
– szervezeti és szakmai önállóságuk megtartásával – a kormányhivatal 
koordinációs jogkörébe tartoznak.

(4) Ha jogszabály kivételt nem tesz, a központi államigazgatási szervek 
területi szervei, továbbá a területi illetékességgel államigazgatási felada-
tot ellátó más szervek és személyek államigazgatási jogkörükben eljárva, 
illetve az általuk ellátott államigazgatási feladatokat érintően – a rend-
védelmi szervek, valamint az állami adó- és vámhatóság kivételével – a 
kormányhivatal ellenőrzési jogkörébe tartoznak.

(5) Ha a (2)-(4) bekezdése szerinti területi szerv illetékessége a kor-
mányhivatal illetékességi területétől eltérő területre terjed ki, a kormány-
hivatal jogköreit a területi szerv székhelye szerinti kormányhivatal gya-
korolja.
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1. Amint azt fentebb, a minisztériumok, a kormányzati főhivatalok és a központi 
hivatalok Kit.-béli státuszával kapcsolatban kifejtettük, a Kit. rendszerint tartózko-
dik attól, hogy adott kormányzati igazgatási szervet konkrét feladatokkal ruházzon 
fel, vagy részükre hatásköröket telepítsen. Ez egy tudatos jogpolitikai törekvés, 
amely a szervezeti és a hatásköri anyagi jogi szabályozás elválasztására irányul.

Ezzel a szétválasztással lehet egy olyan időtálló kormányhivatali szabályozást 
kialakítani, amely a folyamatosan változó hatáskörök és feladatok mellett is relatí-
ve stabil tud maradni.

A fentiek tükrében szembeötlő, hogy a Kit. 42–48. §-ai kormányhivatali fel-
adatokról rendelkeznek. Fontos rögzíteni, hogy a kormányhivatal Kit.-ben rögzített 
legfontosabb feladat- és hatáskörei nem előzmény nélküli, „tabula rasa” szabályok, 
a jogalkotó megőrizte a jogelőd szervekre vonatkozó szabályozás mára már hagyo-
mányos elemeit.

Ha közelebbről megvizsgáljuk a Kit.-ben szereplő feladatköröket, láthatjuk, hogy 
ez nem egy tételes feladatkatalógus, hanem olyan feladat- és hatáskörcsopor-
tok, amelyeket alkotmányos szempontból törvényben indokolt elhelyezni amiatt,  
mert ezek:

−	 a kormányhivataltól független, elsősorban területi közigazgatási szervekkel 
kapcsolatos kormányhivatali jogokat rögzítik;

−	 a jogorvoslati hatáskörgyakorlással kapcsolatosak, továbbá
−	 a kormányhivatali ellenőrzéssel függenek össze.

2. A Kit. 42. §-a a kormányhivatal koordinációs, illetve ellenőrzési jogköreit említi, 
amelyek főszabály szerint kiterjednek a központi államigazgatási szervek területi 
szerveire, valamint az államigazgatási jogkörben államigazgatási feladatot területi 
illetékességgel ellátó szervek, személyek körére.

a) A kormányhivatal koordinációs jogköre
aa) A kormányhivatal koordinációs jogköre alá tartozó területi államigazgatási 

szervek:121

−	 Magyar Államkincstár megyei igazgatóságai;
−	 Nemzeti Park Igazgatóságok;
−	 Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjai;
−	 Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Igazgatóságai;
−	 Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei kirendeltségei;
−	 Klebelsberg Intézményfenntartó tankerületi központjai;
−	 Állami Egészségügyi Ellátó Központ Térségi Igazgatóságai;
−	 Vízügyi Igazgatóságok;
−	 Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Területi Hivatalai;
−	 Megyei Rendőr-főkapitányságok;
−	 Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságok;
−	 Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet;
−	 Alkotmányvédelmi Hivatal megyei kirendeltségei;
−	 Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Regionális Igazgatóságai.

121 A kézirat lezárásakor hatályos állapot szerint.
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ab) A Khr. 39. §-a alapján a kormányhivatal koordinációs jogkörében ellátott 
koordinációs feladat- és hatáskörében különösen:
−	 gondoskodik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtá-

sának területi összehangolásáról;122

−	 közreműködik a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével 
kapcsolatos feladatok ellátásában;123

−	 közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével,124 az e-közigazgatás 
kialakításával kapcsolatos feladatok125 területi összehangolásában és 
szervezésében;

−	 kezdeményezi a területi államigazgatási szervek ügyfélfogadási, ügy-
félszolgálati rendszerének összehangolását;126 valamint

−	 gondoskodik a területi elektronikus ügyfél-tájékoztatási rendszer127 
koordinálásáról.

b) A kormányhivatal ellenőrzési jogköre

A Kit. 42. § (4) bekezdése említi a kormányhivatal ellenőrzési jogkörét is. Az el-
lenőrzés az irányításnál és a felügyeletnél szűkebb, de a koordinációnál szélesebb 
jogkört jelent. A kormányhivatal ellenőrzési jogköre – koordinációs jogkörétől elté-
rően – nem terjed ki a rendvédelmi szervekre. Ennek egyik legfőbb magyarázata 
a rendészeti közigazgatás és civil közigazgatás közötti különbségekből következik, 
azaz „a jogállami körülmények közt a legitim fizikai, sőt fegyveres kényszer alkal-
mazásának lehetősége a civil közigazgatástól eltérő hatásköröket, eljárást és mű-
ködést igényel és kap is”.128

ba) A Khr. 40. § (1) bekezdése rendelkezik a kormányhivatal ellenőrzési jog-
körében ellátandó feladat- és hatásköreiről. A hivatkozott rendelkezések 
alapján a kormányhivatal:
−	 ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei vezetőinek 

a kormánytisztviselői és a közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos 

122 Például a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások esetén. A kor-
mánymegbízottakhoz kapcsolódó beruházások felsorolásáról a munkahelyteremtő beruhá-
zásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete.

123 Ennek keretében közreműködik például az álláshely-nyilvántartás vezetésében. Lásd: R5.
124 Így véleményezik a területi közigazgatás korszerűsítésével kapcsolatos előterjesztéseket, 

és javaslattal élhetnek például a feladatellátás gyakorlati tapasztalatai alapján is.
125 Az elektronikus ügyintézés színvonalának növelése, az e-közszolgáltatások (például egész-

ségügyi, oktatási, könyvtári, kulturális örökséghez kapcsolódó szolgáltatások) körének 
bővítése és az ezekhez kapcsolódó ügyféli bizalom minél szélesebb körű kiépítése kor-
mányzati érdek. Az ügyfelek elektronikus úton intézhető ügyeinek jelentős része a területi 
közigazgatás szerveinek feladat- és hatásköreihez kapcsolódnak.

126 A kormányhivatalok az ügyfélforgalmi adatok gyűjtése útján, a hatékonysági szempon-
tokra is tekintettel, az ügyfelek számára előnyös ügyfélfogadási rendszer kialakítására 
törekednek.

127 Ezt a tájékoztatást a kormányhivatal honlapján teszi közzé.
128 Lásd: Balázs (2018).
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munkáltatói intézkedései törvényességét, illetve jogszabályban meg-
határozottak szerint kormányzati szolgálati ellenőrzést végez;

−	 ellenőrzi a központi államigazgatási szervek területi szervei tevékeny-
ségében az Ákr. megfelelő alkalmazását;

−	 ellenőrzi – az illetékes közlevéltárral egyeztetett ellenőrzési terv és 
program szerint – az ügyiratkezelésről, valamint a központi államigaz-
gatási szervek területi szervei által az ügyiratkezeléssel összefüggés-
ben kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről, a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló jogszabályok megfelelő alkalmazását;

−	 az e-közigazgatásért felelős miniszter irányítása mellett és az általa 
biztosított feltételek keretei között ellenőrzi a központi államigazgatási 
szervek területi szervei infokommunikációs rendszereinek üzemelte-
tését, az üzemmenet-folytonosság biztosításának feltételeit, a megfe-
lelő személyi és szakmai feltételek meglétét, valamint az informatikai 
üzemeltetés kereteit meghatározó szabályzatok jogszabályoknak való 
megfelelőségét;

−	 gondoskodik a központi államigazgatási szervek területi szervei ellen-
őrzési terveinek összehangolásáról, egyeztetett végrehajtásáról, a ta-
pasztalatok közös elemzéséről;

−	 gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok ki-
alakításáról, alkalmazásáról.

bb) Főszabály szerint a kormányhivatal ellenőrzési feladatai ellátásához jogo-
sult az érintett szervek vezetőitől felvilágosítást kérni, e szervek irataiba 
betekinteni.
Jogszabálysértés esetén:
−	 eljárást kezdeményez, vagy felügyeleti eljárás keretében megteszi a 

szükséges intézkedéseket;
−	 felhívja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a tapasz-

talt jogszabálysértésre;
−	 megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelke-

ző szervet;
−	 jogszabálysértés esetén intézkedést kezdeményez a munkáltatói jog-

kör gyakorlójánál;
−	 fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez.

bc) A Khr. 41. §-a alapján a kormányhivatal a helyi önkormányzati szervek 
tekintetében:
−	 közszolgálati ellenőrzést végez;129

−	 ellenőrzi az ügyiratkezelésről, adat-nyilvántartásról, adatvédelemről 
és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok megfelelő 
alkalmazását; valamint

−	 ellenőrzi az Ákr. megfelelő alkalmazását.
129 A közszolgálati ellenőrzés lefolytatását, tárgyköreit (például illetménymegállapítás, rend-

kívüli munkaidő elrendelésének gyakorlata) és határidejét a Kormány határozatban álla-
pítja meg. A közszolgálati ellenőrzés végrehajtásáért, a közigazgatási minőségpolitikáért 
és személyzetpolitikáért miniszter a felelős. A közszolgálati ellenőrzéssel részletesebben is 
foglalkozunk a kommentár XXIV. fejezetében.
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bd) A Miniszterelnökséget vezető miniszter gondoskodik az ellenőrzések terve-
zésének és végrehajtásának egységes rendjéről. Megjegyzendő, hogy a kor-
mányhivatal ellenőrzési jogköre keretében, azonban sui generis jogintéz-
ményként értelmezhető a Kit. 47. §-ban meghatározott hatósági ellenőrzés 
is, amelyet a későbbiekben tárgyalunk. Mindezek mellett a kormányhivatal 
saját szervezetén belül is (belső) ellenőrzési feladatokat lát el.130

3. A kormányhivatal ellenőrzési és koordinációs jogkörei a vertikális – vagyis a 
 hierarchikus, alá-fölérendeltségi viszonyban álló szervek között megvalósuló – 
koor dinációt erősítik.131 Ebben a kontextusban ezalatt azt értjük, hogy a jogalkotó 
a központi kormányzati igazgatás – és ezen belül a Kormány, valamint a területi 
közigazgatásért felelős tárca – területi közigazgatás működésével szembeni elvá-
rásai (például jogszerűség, hatékonyság, egységesség, ügyfélközpontúság, össze-
hangolt területi közigazgatás) érvényesülését a kormányhivatal útján, az említett 
jogkörök rögzítésével is előmozdítja.

43. § [Az államigazgatási kollégium]

(1) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium a kormányhivatal 
koordinációs feladatait elősegítő állandó fórum.

(2) A fővárosi és megyei államigazgatási kollégium vezetője a kormány-
megbízott, tagjai a kormányhivatal főigazgatója, igazgatója és főosztály-
vezetői, a járási hivatalok hivatalvezetői (a továbbiakban: hivatalvezető), 
a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv vezetője, a kormány-
hivatal koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazga-
tási szervek vezetői, valamint a kormánymegbízott által meghívottak.

(3) A kormánymegbízott a kormányhivatal koordinációs feladatainak 
elősegítésére szükség esetén fővárosi, megyei koordinációs értekezletet 
hívhat össze.

A kormányhivatal koordinációjának elsődleges célja a területi államigazgatás ösz-
szehangolt működésének biztosítása. A kormányhivatalt koordinációs feladatai el-
látásában az államigazgatási kollégium segíti. Az államigazgatási kollégium állandó 
fórum formájában működő testület, amelynek tagjai az érintett szervek vezetői, 
továbbá más meghívottak.

Ehhez kapcsolódóan hangsúlyozzuk, hogy a fentiekben felsorolt területi állam-
igazgatási szervek között vannak regionális és területközi132 illetékességű szervek 
is, amelyek székhelye nem minden megyében rendelkeznek székhellyel. Ebből 

130 Ellenőrzi a járási hivatalok tevékenységét, az Ákr. megfelelő alkalmazását, valamint jogsza-
bályokban meghatározott belső ellenőrzési feladatokat végez.

131 A témáról bővebben lásd: Kovács (2014).
132 Madarász Tibor szerint e területi szervek közös ismérve, hogy a megyénél nagyobb vagy 

kisebb illetékességgel rendelkeznek. E meghatározás ma is elfogadható azzal a kiegészítés-
sel, hogy a járási, illetve regionális szerveket nem ebbe a körbe soroljuk.
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következik, hogy az államigazgatási kollégiumok állandó tagjainak létszámbéli 
 különbségét nem kizárólag a kormányhivatal szervezete, illetve az ehhez kapcso-
lódó vezetői szintjeinek száma okozza. A kormányhivatalok államigazgatási kollé-
giumaira külön ügyrend vonatkozik.

A kormányhivatal koordinációs feladataihoz kapcsolódik továbbá, hogy a kor-
mánymegbízott valamely több ágazatot érintő feladat vagy feladatok ellátásának 
előmozdítása céljából, koordinációs, vagy az államigazgatási hatósági jogkörben 
eljáró helyi önkormányzati szervek vonatkozásában, szakmai-koordinációs érte-
kezletet hívhat össze.

44. § [A jogorvoslati jogkör]

(1) A kormányhivatal jogosult az Ákr.-ben a felügyeleti szervre ruházott 
jogkörök gyakorlására, ha a járási hivatal vagy a települési önkormány-
zat jegyzője, fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője, a Fővárosi 
Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi 
főjegyző, a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügy-
intézője (a továbbiakban együtt: jegyző), valamint a polgármester, a fő-
polgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgár-
mester) államigazgatási hatáskörben jár el.

(2) A járási hivatal, a jegyző vagy a polgármester államigazgatási hatás-
körébe tartozó döntés tekintetében az (1) bekezdéstől eltérően törvény 
vagy kormányrendelet más hatóságot jelölhet ki a felügyeleti jogkör gya-
korlására.

1. A Kit. értelmében a kormányhivatal gyakorolja – főszabályként – a felügyeleti 
jogkört az államigazgatási hatáskörben eljáró jegyző, a polgármester, valamint a 
járási hivatal felett.

A 2018. január 1-jével hatályba lépő Ákr. jelentősen átalakította a jogorvoslati 
rendszert is azáltal, hogy a korábban hatályos Ket.133 szabályozásától eltérően nem 
a fellebbezést jelölte meg rendes jogorvoslati fórumként, hanem a bírói felülvizs-
gálatot. E főszabály vonatkozik 2020. január 1-jétől a járási hivatalok által hozott 
döntésekre is. Ennek megfelelően – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a já-
rási hivatal által hozott határozatok véglegessé válnak a döntés közlésével, ellenük 
közigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs. A döntést sérelmesnek tartó fél a 
jogsérelem megjelölésével és az annak alapjául szolgáló tények, illetve azok bizo-
nyítékai előadásával a határozat ellen az Ákr.-ben és a Kp.-ben meghatározottak 
szerint közigazgatási pert kezdeményezhet. Fontos azonban jeleznünk, hogy a fel-
lebbezés rendes jogorvoslati jellege megszűnt ugyan, de igénybevételére továbbra 
is sor kerülhet, amennyiben törvény azt kifejezetten megengedi.134

133 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól.
134 Az Ákr. 116. § (2) bekezdése alapján főszabály szerint továbbra is fellebbezésnek van he-

lye, ha a határozatot – a képviselő-testület kivételével – helyi önkormányzat szerve, vagy 
rendvédelmi szerv helyi szerve hozta.
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2. A kérelemre induló jogorvoslati eljárások mellett az Ákr. szabályozza a hivatal-
ból induló jogorvoslati eljárásokat, amelyek közül most a döntés módosítása vagy 
visszavonása, valamint a felügyeleti eljárásra térünk ki. Ezek alkalmazására rendkí-
vüli esetekben kerül sor, elsősorban az objektív jogvédelem (közérdek) biztosítása 
érdekében. Az új szabályozás alapján a kormányhivatalok kérelemre induló jogor-
voslati eljárásai jelentősen csökkentek ugyan, de ezzel párhuzamosan a hivatal-
ból induló jogorvoslati eljárások felértékelődtek. A keresetlevél alapján ugyanis a 
hatóság a keresetlevélben megnevezett jogsérelmet az Ákr.-ben meghatározottak 
szerint orvosolhatja.135

3. A felügyeleti eljárás lefolytatását szintén a kormányhivatal jogorvoslati jogköre 
alapozza meg, és a még bíróság által el nem bírált elsőfokú döntésekre vonatko-
zik. Az Ákr. 121. §-a rögzíti a felügyeleti eljárás általános szabályait. Ez alapján 
a felügyeleti szerv hivatalból megvizsgálhatja az ügyben eljáró hatóság eljárását, 
illetve – a bíróság által még el nem bírált – döntését, és ennek alapján megteszi 
a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására, illetve gya-
korolja 121. § (2) bekezdésében szabályozott felügyeleti jogkört.136 Ennek értel-
mében, ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv legfeljebb egy 
ízben azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, és szükség esetén a döntést hozó 
hatóságot új eljárásra utasítja. Az Ákr.-ben meghatározottak szerint tehát a fel-
ügyeleti szervet – felügyeleti eljárása keretében – reformatórius (megváltoztatási) 
és kasszációs (megsemmisítési) jog is megilleti a jogszabálysértő döntés orvoso-
lása céljából. A kormányhivatal felügyeleti jogkör gyakorlásának célja a jogsértő 
elsőfokú döntések orvosolása.

45. § [A véleményezés]

A kormányhivatal véleményezi – a rendvédelmi szervek, valamint az álla-
mi adó- és vámhatóság kivételével – a központi államigazgatási szervek 
területi szervei, valamint a területi illetékességgel kizárólag államigazga-
tási feladatot ellátó más szervek

a) vezetőinek kinevezését és felmentését,
b) létrehozására, átszervezésére, valamint jogállásuk és illetékes-

ségi területük módosítására vonatkozó előterjesztést,
c) foglalkoztatottjai létszámára és költségvetésének a megállapítá-

sára vonatkozó előterjesztést, javaslatokat.

A kormányhivatal véleményezési jogköre kapcsolódik a kormányhivatal koordináci-
ós jogköréhez, azonban annál szűkebb, hiszen a NAV területi igazgatóságai mellett 
a rendvédelmi szervekre sem terjed ki.

135 Ákr. 115. §.
136 Ákr. 121. § (1) bek.
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A Khr. 43. §-a alapján a kormánymegbízott a Kit. 45. §-ában meghatározott 
véleményét megküldi a miniszternek és az államháztartásért felelős miniszternek, 
valamint az érintett szerv tevékenységének szakmai irányítását ellátó, a Kormány-
nak alárendelt szerv vezetőjének és az érintett területi államigazgatási szerv veze-
tőjének. A vélemény kikérésének elmulasztása esetén a kormányhivatal jelzéssel él 
a miniszter felé, aki a kérdésben egyeztetést kezdeményezhet.

A Kit. 45. §-ban meghatározott feladatok szükségessége azzal is magyarázha-
tó, hogy mivel a kormánymegbízottak ismerik az ellenőrzése alá tartozó területi 
államigazgatási szervek működését, reálfolyamatait, így a kormányzati és központi 
szint adott területi államigazgatási szerv vagy szervek átalakításához137 kardinális 
információkat szerezhet. A vélemények nem kötik az előterjesztőt.

46. § [A tájékozódás]

(1) A kormányhivatal – a rendvédelmi szervek, valamint az állami adó- és 
vámhatóság kivételével – a Kormánynak alárendelt szervek bármely terü-
leti szervétől, valamint a polgármestertől és a jegyzőtől az általuk ellátott 
államigazgatási feladatokat érintően, valamint a területi illetékességgel 
államigazgatási feladatot ellátó más szervtől és személytől bármely dön-
tést bekérhet, a szerv intézkedéséről tájékoztatást kérhet, illetve – jog-
szabály eltérő rendelkezése hiányában – az iratokba betekinthet.

(2) A kormányhivatal az (1) bekezdésben meghatározott szervnél – tör-
vénysértés észlelése esetén – egyeztető eljárást kezdeményez, ennek 
eredménytelensége esetén a szerv felügyeleti szervénél felügyeleti eljá-
rást kezdeményez, ennek eredménytelensége esetén a feladatkörrel ren-
delkező miniszter eljárását kezdeményezi.

(3) A kormányhivatal az általa megismerhető iratokban foglalt, valamint 
a részére nyújtott tájékoztatás alapján tudomására jutott személyes ada-
tok kezelésére az (1)-(2) bekezdésben meghatározott eljárás lefolytatása 
céljából addig az időpontig jogosult, amíg az a feladata ellátásához szük-
séges.

A kormányhivatal tájékozódási joga – a rendvédelmi és a rendvédelmi feladatokat 
is ellátó Nemzeti Adó- és Vámhivatal kivételével – valamennyi területi államigaz-
gatási szervre, valamint államigazgatási jogkörben területi illetékességgel állam-
igazgatási feladatot ellátó szervre, személyre kiterjed. A fentiekben már utaltunk 
arra, hogy az államigazgatási feladatok települési szintű ellátására, többek között 
igazgatási racionalitási és költséghatékonysági okból, nem épült ki külön állam-
igazgatási szerv. Az ilyen – jellemzően a helyi sajátosságok ismeretét igénylő –  
 

137 Az Alaptörvény alapján az Országgyűlés törvény, a Kormány pedig törvényben meghatáro-
zottak szerint rendelet útján hozhat létre önálló államigazgatási szerveket.



136

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

feladatok ellátását az önkormányzat (és szervei) nem önkormányzati, hanem átru-
házott államigazgatási feladat- és hatáskörében látja el.138

Törvénysértés észlelése esetén – amely történhet hivatalból, de akár bejelen-
tésre is – a kormányhivatalnak intézkedési kötelezettsége keletkezik. A kormány-
hivatal – a Kit. 46. § (2) bekezdése szerint – a fokozatosság elve alapján jár el.

47. § [Az ellenőrzés]

(1) A kormányhivatal kormánytisztviselője az illetékes kormányhivatal 
vagy a járási hivatal hatáskörében az erre jogosító igazolvány birtokában 
hatósági ellenőrzést végezhet.

(2) Az igazolvány tartalmazza az igazolvány sorszámát, a kormányhi-
vatal vagy a járási hivatal nevét, valamint a kormánytisztviselő nevét és 
fényképét.

(3) A járási hivatal kormányrendeletben meghatározott jogszabálysérté-
sek ellenőrzésére és jogkövetkezményeinek alkalmazására egyszerűsített 
hatósági ellenőrzési hatáskört gyakorol.

(4) Az egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörében eljárva a járási 
hivatal az e törvényben és az egyszerűsített hatósági ellenőrzésre vonat-
kozó kormányrendeletben meghatározott eljárási szabályokat alkalmazza.

A Kit. idézett rendelkezése szorosan kapcsolódik az Ákr. szerinti hatósági ellenőr-
zéshez. A hatósági ellenőrzés sajátos hatósági tevékenység, nem minősül ható-
sági ügynek, azonban alkalmazni kell rá az Ákr. szabályait. Hatósági ellenőrzés 
keretében a hatóság – a hatáskörének keretei között – ellenőrzi a jogszabályban 
foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtható döntésben foglaltak tel-
jesítését.139 A jogintézményre vonatkozó törvényi szabályok alapján nem része a 
hatósági eljárásnak, eredményének függvényében annak megelőző cselekmény-
sorozata lehet.140

A kormányhivatal hatósági ellenőrzését éves hatósági ellenőrzési terv alapján 
végzi.

138 Az Mötv. 18. § (1) bekezdése szerint, ha törvény vagy törvényi felhatalmazáson alapuló 
kormányrendelet a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, 
valamint a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője

 a) számára államigazgatási feladat- és hatáskört állapít meg, vagy
 b) honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófaelhárítási ügyekben az országos államigaz-

gatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában való részvételét rendeli el,
 az ellátásukhoz szükséges költségvetési támogatást a központi költségvetés biztosítja.

 (2) Ha a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a jegyző, valamint 
a polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal ügyintézője államigazgatási fela-
dat- és hatáskörében jár el, a képviselő-testület, közgyűlés nem utasíthatja, döntését nem 
bírálhatja felül.

139 Ákr. 99. §.
140 Bővebben lásd: Boros (2018): i. m. 36.
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Az egyszerűsített hatósági ellenőrzés kifejezetten a kormányhivatalok haté-
konyságát növelő speciális eszköz, részletszabályait a Khr. 38. §-a állapítja meg.

A járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzési hatáskörébe tartozó feladatait 
a járási hivatal illetékességi területén látja el. Hatásköre a különböző fogyasztóvé-
delmi, munkaügyi, munkavédelmi, élelmiszerlánc-biztonsági és népegészségügyi 
igazgatási területekhez tartozó jogszabálysértések ellenőrzésére és jogkövetkez-
ményeinek alkalmazására irányuló eljárás lefolytatására terjed ki. Ilyen jogsza-
bálysértés lehet például a fiatalkorúak alkoholtartalmú termékkel, illetve dohány-
termékkel, elektronikus cigarettával, dohányzást imitáló elektronikus eszközzel 
vagy utántöltőflakonnal történő kiszolgálása, a nemdohányzó intézményekben a 
feliratok, jelzések hiánya vagy a munkavállalóra vonatkozó életkori feltételek meg-
sértése is.

48. § [Egyéb feladat- és hatáskörök]

A kormányhivatal
a) döntés-előkészítő és javaslattevő szervként közreműködik a Kor-

mánynak az Alaptörvény 35. cikk (5) bekezdése szerinti indít-
ványtételi jogosultsága, a helyi önkormányzatokért felelős mi-
niszternek a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 128. § a) és c) 
pontjában, a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletéért 
felelős miniszternek az Mötv. 129. § b) és c) pontjában, valamint 
a szakmai irányító miniszternek az Mötv. 130. §-ában meghatá-
rozott feladatai ellátásában, a Kormánynak a nemzetiségek jo-
gairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) 
150. § d)-e) pontjában, a nemzetiségpolitikáért felelős minisz-
ternek az Njtv. 151. § a) pontjában, a feladat- és hatáskör sze-
rinti miniszternek az Njtv. 152. § a) pontjában meghatározott 
feladatai ellátásában,

b) – a rendvédelmi szervek, valamint az állami adó- és vámhatóság 
kivételével – ellenőrzési feladatokat lát el, különös tekintettel az 
Ákr. végrehajtásának és a hatósági tevékenység jogszerűségé-
nek ellenőrzésére,

c) – a rendvédelmi szervek, valamint az állami adó- és vámható-
ság kivételével – gondoskodik a területi államigazgatási szervek 
ellen őrzési tevékenységének összehangolásáról,

d) közigazgatási informatikai közreműködői tevékenységet lát el,
e) ügyfélszolgálatot működtethet,
f) jogszabályban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet,
g) – jogszabályban meghatározott szolgáltató feladatkörébe tartozó 

informatikai szolgáltatások kivételével – ügyintézéshez kapcso-
lódó informatikai szolgáltatást biztosít,

h) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatait.
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A felsorolás szintén garanciális okokból törvényi szinten is megjeleníti a kormány-
hivatal által ellátott egyes feladattípusokat, különös figyelemmel a más szervek felé 
megnyíló közjogi jogviszonyokra. A felsorolás ehelyütt is kellőképpen általános, és 
nem állít fel azok között egy „fontossági sorrendet”. A tételes hatáskör-telepítése-
ket nagyszámú kormányrendelet hajtja végre.

Ahogy arra a korábbiakban utaltunk, a kormányhivatal egyik legfőbb feladata 
az Alaptörvény 34. cikk (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok felett el-
látott törvényességi felügyelet. A helyi önkormányzatok törvényes működésének 
garantálása érdekében a Kormány a helyi önkormányzatok törvényességi felügye-
letéért felelős miniszter irányításával, a kormányhivatal útján biztosítja a helyi 
önkormányzatok törvényességi felügyeletét. A kormányhivatal törvényességi fel-
ügyeleti141 eljárásának részletes szabályait az Mötv. VII. fejezete határozza meg. 
Ennek a jogalkotói döntésnek elsősorban garanciális okai vannak. Az önkormány-
zati törvény elfogadásához és módosításához ugyanis kétharmados országgyű-
lési többség szükséges, így a törvényességi kontrollt ellátó szerv működéséhez, 
a legtöbb államigazgatási szervhez képest is, hagyományosan erős jogi garancia 
fűződik.142

A Kit. nem említi továbbá a Khr. 45. §-ában meghatározott képzési és tovább-
képzési feladatokat sem. A kormányhivatal képzési és továbbképzési feladatai 
körében gondoskodik például a közigazgatási alap- és szakvizsgák, ügykezelői 
vizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, alkotmányos alapismeretek vizsgák megszerve-
zéséről, az államigazgatási feladatot ellátó helyi önkormányzati szervek köztisztvi-
selőinek képzéséről. Fontos, hogy a Kit.-ben meghatározott központi kormányzati 
igazgatási szervek és ezek területi, helyi szervei kormánytisztviselői képzését és 
továbbképzését nagyrészt nem a kormányhivatal, hanem a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem biztosítja.

A kormányhivatal informatikai feladatai ellátása körében a kormányhivatal üze-
melteti és támogatja saját informatikai rendszerét, biztosítja az ügyintézéshez kap-
csolódó informatikai szolgáltatásokat, valamint közigazgatási informatikai közre-
működői tevékenységet lát el (például választások és népszavazások esetén).

Az előzőekben kifejtetteken túl, a kormányhivatal nyilvántartást vezet, ügyfél-
szolgálati, döntés-előkészítő feladatokat, valamint egyéb, jogszabály által hatáskö-
rébe utalt feladatokat lát el.

49. § [A járási hivatal szervezete]

(1) A megyei kormányhivatal kirendeltségeiként járási hivatalok működ-
nek. A járási hivatal székhelye a járás székhelyeként meghatározott vá-
rosban van.

141 A kormányhivatal a helyi önkormányzatok mellett ellátja a nemzetiségi önkormányzatok és 
a térségi fejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletét is.

142 Ezzel összefüggésben lásd: 90/2007 (XI. 14.) AB határozat, 131/2008 (XI. 3.) AB határo-
zat, 31/2010 (III. 25.) AB határozat.
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(2) A fővárosi kormányhivatal kirendeltségeiként kerületi hivatalok mű-
ködnek. A kerületi hivatalra a járási hivatalra vonatkozó jogszabályokat 
kell alkalmazni.

(3) A Kormány rendeletben jelöli ki Pest megyében a megyeszékhely já-
rási hivatalának feladatait ellátó járási hivatalt, illetve a fővárosban a me-
gyeszékhely járási hivatalának feladatait ellátó kerületi hivatalt.

1. A fővárosban működő kerületi hivatalok jogállása megegyezik a vidéken működő 
járási hivatalok jogállásával. Amint arra a fentiekben utaltunk, a járási hivatal egy 
speciális, relatív önállósággal rendelkezik a kormányhivatali struktúrában. Egyrészt 
szervezeti szempontból nem beszélhetünk másról, mint egy kormányhivatali szer-
vezeti egységről, amely a szintjét tekintve körülbelül egy főosztálynak feleltethető 
meg. Másrészt azonban közigazgatási jogi szempontból a járási hivatal egy önálló 
hatáskörrel és saját vezetővel rendelkező szerv, amelynek hatáskörét a kormány-
hivatal nem vonhatja el.

A járási hivatalok székhelyeit és illetékességi területeit jelenleg a Khr. 1. sz. 
melléklete határozza meg. A járási hivatal illetékessége a Khr. 1. sz. mellékleté-
ben meghatározott településekre terjed ki. E főszabálytól eltérő illetékességet kor-
mányrendelet állapíthat meg.

A járási hivatal szervezete osztályokra tagozódik. Ilyen osztályok például a min-
denhol megtalálható kormányablak, valamint hatósági és gyámügyi osztályok is.

2. A kormányhivatal a járási hivatalokban – azok székhelyén – integrált ügyfél-
szolgálatot, kormányablakot működtet, amely jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában az ország területére kiterjedő illetékességgel ellátja a jogszabályban 
hatáskörébe utalt feladatokat. A kormányablak a jogszabályban meghatározott 
hatáskörét a járási hivatal szerveként, annak nevében gyakorolja. A kormányab-
lakok bevezetésének lényege olyan, mindenki számára könnyen elérhető, azonos 
ügyintézési színvonalat biztosító integrált szolgáltatási pont kialakítása, ahol az 
ügyfelek különböző természetű ügyeiket (például lakcímbejelentés, útlevél-ügyin-
tézés, Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése, gépjármű-átíratás, hatósági 
erkölcsi bizonyítvány igénylése) egyetlen helyen el tudják intézni. A járási hivatal 
egyik legfontosabb feladatát az ügyfélszolgálati feladatok képezik, amelyeket a 
kormány ablak segítségével lát el. A kormányablak – ha jogszabály nem zárja ki – 
az ország területére kiterjedő illetékességgel rendelkezik.

A kormányablakhoz hasonlóan az egyablakos ügyintézés integrált ügyfélszol-
gálati formájának minősülnek a mobilizált kormányablakok ügyfélszolgálatai is, 
köznyelvi kifejezéssel a „kormányablakbuszok”. E szolgáltatás elsősorban a kormá-
nyablakkal nem rendelkező kisebb településeken biztosítja meghatározott menet-
rend alapján a helyi ügyintézést. A járási hivatal feladatait az illetékességébe tarto-
zó településeken kirendeltségek és települési ügysegédek útján is elláthatja. Ebben 
az esetben a járási hivatal hatósági ügyintéző (települési ügysegéd) kirendelésével 
biztosíthatja az ügyfelek lakóhelyén történő ügyféltájékoztatást és a járási hiva-
tal hatáskörébe tartozó kérelmek fogadását. A települési ügysegéd meghatározott 
időpontban tartja ügyfélfogadását a helyi önkormányzat épületében. Az ügysegéd 
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ügyfélfogadást a www.kormanyhivatal.hu honlapon, a kormányzati telefonos ügy-
félszolgálattól143 lekérdezhető, illetve a helyben szokásos módon közzétett helyszí-
nen és időpontban biztosít az ügyfelek számára [Khr. 58.§ (2) bek.].

3. A Kit. 49. § (3) bekezdésével összefüggésben fontos rögzíteni, hogy a fővárosi 
és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes tör-
vények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény vonatkozó rendelkezései 2020. 
március 1-jei hatályba lépésével a megyeszékhely járási hivatalok megyei felada-
tait a kormányhivatalok vették át. A hivatkozott salátatörvény azonban ágazati 
szabályokon keresztül üresítette ki az intézményt, és nem érintette a Khr. 2. § (2) 
bekezdése általi szabályt. Következésképpen a Kormány rendeleti formában tovább 
differencializálhatja a járási hivatalok feladat- és hatáskörét azzal, hogy meghatá-
rozott feladatok ellátását – adott megyére vagy több megyére kiterjedő illetékes-
séggel – állapítja meg.

50. § [A járási hivatal vezetése]

(1) A járási hivatalt a hivatalvezető vezeti.
(2) A hivatalvezetőt hivatalvezető-helyettes helyettesíti.

A járási hivatalvezetőre és a hivatalvezető-helyettes jogviszonyára vonatkozó köz-
szolgálati szabályokat külön fejezetben mutatjuk be.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 39–50. §-okhoz
−	 Ákr.
−	 Alaptörvény
−	 Khr.
−	 Khtv.
−	 Kit.
−	 Kp.
−	 Ksztv.
−	 Mötv.
−	 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-

talános szabályairól
−	 2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel ösz-

szefüggő törvények módosításáról
−	 2019. évi CX. törvény egyes törvények módosításáról
−	 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról
−	 66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok-

ról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

143 A Kormányzati Ügyfélvonal ingyenesen hívható telefonszámán – 0-24 órában – bárki segít-
séget kérhet általános tájékoztatást igénylő közigazgatási kérdésével kapcsolatban.
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−	 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Szol-
gálatról

−	 23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet a munkahelyteremtő beruházásokkal 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

−	 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat a járások kialakításáról
−	 3/2020. (II. 28.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szer-

vezeti és működési szabályzatáról

Kapcsolódó joggyakorlat a 39–50. §-okhoz
−	 90/2007 (XI. 14.) AB határozat
−	 131/2008 (XI. 3.) AB határozat
−	 31/2010 (III. 25.) AB határozat
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VI–IX. FEJEZET

A KORMÁNYZATI IGAZGATÁSI LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁS 
(51–62/B. §)

Méhes Tamás – Takács Eszter

Jogpolitikai célok

1. Számos ok vezetett oda, hogy a Kormány 2018 nyarán elkezdte kialakítani a 
központi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők jogállását szabályozó új tör-
vény koncepcióját.

A hatékonyan működő, költségtakarékos, a változásokhoz gyorsan és rugalma-
san alkalmazkodni képes központi közigazgatás kialakítása érdekében a cél a kor-
mányzati szerveknél foglalkoztatottak jogviszonyának újragondolása, átláthatóbb 
keretek között történő újraszabályozása volt, valamint a kormányzati igazgatás 
szerveinek racionalizálása.

A közigazgatás személyi állományának ideális méretével kapcsolatban minden 
vizsgálat és elmélet nehézségekbe ütközik, mert nehezen határozható meg egy 
egzakt szám. Általánosságban rögzíthető, hogy minden ilyen irányú törekvéskor 
mindig a feladatokkal arányos létszám megállapítása a cél. A közigazgatás eseté-
ben az is elmondható, hogy fokozottan tudatos létszámtervezésre és gazdálkodásra 
van szükség, hiszen állami költségvetésből kell finanszírozni az ott dolgozókat.144

2. A közigazgatás hatékonyságának egyik fokmérője a létszám. Magyarországon 
hosszú évek óta igen magas a közszférában foglalkoztatottak létszáma (ideértve 
a közalkalmazottakat, a köztisztviselőket, valamint a kormánytisztviselőket is) az 
aktív népességhez képest.

A kormányzati szervezetrendszerben foglalkoztatottak számának megállapítása 
több módszerrel is lehetséges:

−	 történeti alapon;
−	 a szervek adatszolgáltatása alapján;
−	 tudományos vizsgálat eredményeként.

A létszám történeti meghatározására az elméleti lehetőség adott, hiszen az 
egyes minisztériumok és hivatalok engedélyezett létszámát 2015. február 11. nap-
jáig kormányhatározat rögzítette. A minisztériumi szerkezet többszöri átalakítása 
ugyanakkor megnehezíti, hogy a rendszerváltásig visszakövethető legyen az állás-
helyek számának alakulása. Az állomány létszáma a közigazgatási szervek adat-
szolgáltatása alapján is behatárolható, azonban feltételezhető, hogy a kormányzati 

144 Petró (2014): i. m. 6.
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igénnyel (miszerint a feladatok ellátásához szükséges és elégséges létszám kerüljön 
meghatározásra) szemben, az ágazati igény dominanciája érvényesülne (miszerint 
a minisztériumok nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőben tervezett feladatokhoz 
szükséges létszám megszerzésére is kísérletet tennének). A piaci vállalkozások 
esetében számos létszámgazdálkodási módszertan ismert, amelyek – némi módo-
sítással – a közigazgatásban is használhatók. Azonban ezek alkalmazása rendsze-
rint három problémába ütközik; a piac szereplőire szabottak, rendkívül időigénye-
sek és jelentős forrást igényelnek.

További nehezítő körülmény a rendszerben, hogy a központi közigazgatásban 
jelenleg párhuzamosan futnak különböző személyügyi nyilvántartó, statisztikai, 
illetve humánerőforrás-rendszerek, maradéktalanul azonban ezek egyike sem al-
kalmas arra, hogy országos szintű, naprakész információkat szolgáltasson, külö-
nös tekintettel a szervek létszámára vonatkozóan. Ennek elérése érdekében szük-
ség van egy olyan megbízhatóan működő közszolgálati statisztikai és információs 
rendszerre, amely egységes, és képes megfelelően támogatni a kormányzati sze-
mélyzetpolitikát.

Bár a kormányzat több alkalommal döntött létszámleépítésről, megállapítható, 
hogy a központi szervek létszáma nem csökkent, hanem növekedett.145 Ez azonban 
azzal is összefügghet, hogy számos funkció került átszervezésre gazdasági társa-
ságoktól, illetve önkormányzatoktól a kormányzati szférába. 2017-ben a Miniszter-
elnökség összefogásában a Kormány számos központi hivatal vagy költségvetési 
szerv megszüntetéséről döntött jogutódlással vagy jogutódlás nélkül. Vitathatat-
lan, hogy a bürokrácia csökkentése volt a cél, azonban ezekkel az intézkedésekkel 
sem sikerült elérni tényleges létszámcsökkentést a közigazgatásban. A feladatok 
átszervezésével az egyik szervnél ugyan csökkentés valósult meg, azonban az át-
vevő szervnél növekedés. Ez az intézkedés sokkal inkább a szervezetrendszer raci-
onalizálását célozta, hiszen az intézkedéscsomag részeként számos szerv került 
megszüntetésre.146

3. A Kit. újítása a közigazgatásban dolgozók tekintetében a szenioritás eltörlése, 
amely szoros összefüggésben áll az új létszámgazdálkodási rendszerrel.

A kiindulópont az volt, hogy egy olyan rugalmas szabályozás kerüljön meg-
alkotásra, amely rendszerben az illetmény nem a kormánytisztviselő életkorától, 
a pályán töltött szolgálati idejétől, a végzettségétől, képzettségétől, a nyelvvizs-
gáitól függ, s nem számít, hogy mely típusú szervnél dolgozik, s annak mekkora 
az érdekérvényesítő ereje. A Kttv. szerinti rendszer lehetőségeit kihasználva ver-
senyhelyzet alakult ki a minisztériumok között, holott a Kttv. által bevezetett zárt 
előmeneteli rendszernek a célja nem ez volt, hanem egy kiszámítható életpálya 
előrevetítése a kormánytisztviselő pályafutására nézve.147

A zárt rendszerű közszolgálati életpálya eleme a törvényileg szabályozott elő-
meneteli rendszer. Az ilyen jellegű szabályozás a munkajogban nem található meg, 
145 Hazafi (2017): i. m. 48–83.
146 https://magyarnemzet.hu/archivum/belfold-archivum/burokracia-nem-kevesebb-ha-

nem-tobb-lett-3895129/ (2019. 10. 01.)
147 Petró–Stréhli-Klotz (2014): i. m. 10–13.

https://magyarnemzet.hu/archivum/belfold-archivum/burokracia-nem-kevesebb-hanem-tobb-lett-3895129/
https://magyarnemzet.hu/archivum/belfold-archivum/burokracia-nem-kevesebb-hanem-tobb-lett-3895129/
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ami azonban nem jelenti azt, hogy a versenyszférában nem beszélhetünk karrier-
ről. A versenyszféra olyan sokrétű szervi kört és szakmai területet fed le, ami nem 
engedi meg, hogy törvényi szinten egységes szabályozás kialakítására sor kerül-
hessen, a jogalkotó ezt a munkaviszony alanyaira bízza. A közszolgálatban azonban 
fontos a zárt rendszer esetében a törvényi garancia arra nézve, hogy a tisztviselő a 
munkahelyén előre meghatározott időnként előléptetésben részesüljön mind illet-
ményben, mind szabadságban. A szenioritáson alapuló előmenetel lényege, hogy a 
közszolgálati hivatást vonzóvá tegye, és megtartó ereje legyen.

Előmenetelről háromféle tekintetben beszélhetünk:
a) besorolásban történő előmenetel;
b) címekben történő előmenetel;
c) vezetők előmenetele.

A legfontosabb előmeneteli forma a besorolásban való előmenetel, aminek az 
alapja az idő múlása, vagyis a szolgálati idő. Ez a fajta előmenetel alanyi jognak 
tekintendő a kormánytisztviselő vonatkozásában, itt a munkáltatói jogkör gyakor-
lójának nincs mérlegelési lehetősége. A besorolási előmenetel fontos részét képezi 
a besorolási rendszer, amely az illetményrendszer alapját is képezi. Kétféle beso-
rolási rendszert tartalmaz a Kttv., amelyek besorolási fokozatokra, azok pedig fize-
tési fokozatokra tagozódnak. A kormánytisztviselőt az iskolai végzettsége alapján 
szükséges besorolni a megfelelő besorolási osztályba, ezt követően a szolgálati idő 
figyelembevételével szükséges megállapítani a megfelelő besorolási fokozatot, és 
ezen belül a fizetési fokozatot.

Magasabb besorolási fokozatba lépésre az alábbi esetekben van lehetőség:
a) a magasabb besorolási fokozathoz előírt várakozási idő letelte;
b) legfeljebb „C” fokozatú minősítés;
c) jogszabályban előírt feltétel teljesítése, például közigazgatási alapvizsga 

vagy szakvizsga;
d) a szerv által meghatározott egyéb feltétel teljesítése, például nyelvvizsga 

megszerzése.
Az előmenetel gyorsítására viszonylag kötött keretek között van csak lehető-

ség. Ha a minősítés során a legmagasabb fokozatú minősítést kapja a kormány-
tisztviselő, akkor eggyel magasabb fizetési fokozatba sorolható. Azonban nemcsak 
az előmenetel gyorsítására van lehetőség, hanem annak lassítására is. A kötelező 
lassítás megegyezik az előmenetel gyorsítása során alkalmazandó esettel, vagyis 
amikor a kormánytisztviselő nem teljesíti a számára előírt kötelezettséget. Mérle-
gelés alapján akkor lehet, ha a kormánytisztviselő a minősítés során megfeleltnél 
alacsonyabb fokozatú minősítést kapott, és így a besorolási fokozathoz előírt vára-
kozási idő legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.

Már a Kttv. megalkotása során is érzékelte a jogalkotó, hogy szükséges a szol-
gálati időn alapuló előmenetel merevségén oldani, erre szolgál a címadományozás 
lehetősége. A címadományozás lényege, hogy a kormánytisztviselő valamilyen ki-
magasló teljesítménye honorálásaként különböző címet kaphat. A címek mindig 
illetménynövekedéssel is járnak, ezért a gyakorlatban az utóbbi időben inkább az 
illetményemelés eszközéül szolgált, mint a teljesítmény elismeréseként.



145

vi–ix. fejezet

A harmadik formája az előmenetelnek a vezetői előmenetel. Magyary Zoltán 
szerint: „Minden szervezet eredményességében a legfontosabb tényező a főnök.”  
A vezető kiválasztásánál fontos a szakmai tudás, a vezetői képesség, az előrelátás, 
a szervezés, a parancsadás, a vezetés, az összhang, az ellenőrzés.

4. A Kit. ezen a merev szabályozáson kívánt változtatni; egyfelől az illetmény-
rendszer gyökeres átalakításával, másfelől a kinevezés feltételeinek rugalmasabbá 
tételével, valamint a vezetői munkakörök csökkentésével és a vezetői arány mér-
séklésével.

A fentiekre tekintettel a Kormány úgy döntött, hogy szükség van egy olyan cent-
ralizált rendszer felépítésére, amelyben a létszámkereteket központilag tervezik, 
majd szervekre lebontva külön megállapítják a rendelkezésükre álló létszámokat, 
ezáltal a szervek vezetői nem rendelkeznek önálló létszámgazdálkodással, a fel-
adatok mozgásával járó létszámmozgásokat is központilag szükséges végezni.148 

Szükség van a jelen munkaerőigényeivel foglalkozó, sőt a jövőbe mutató létszám-
gazdálkodást biztosító stratégiai munkaerő-tervezés bevezetésére, amely össze-
kapcsolódik a költségvetési tervezés feladatalapúvá téltelével, valamint a központi 
közigazgatás feladatainak deregulációs felülvizsgálatával.

Az új törvény megalkotásának fő célja az volt, hogy olyan szabályozás kerül-
jön kialakításra, amely alapján meg lehet állapítani, hogy hányan dolgoznak a 
közigazgatásban. Ezzel összefüggésben az új törvény megalkotásának további 
 törekvése az volt, hogy kizárólag annyian dolgozzanak a központi közigazgatás-
ban, mint amennyire feltétlenül szükség van, tehát kevesebb tisztviselő legyen, 
de magasabb bérrel. A Kormány döntése értelmében a közigazgatásban béreme-
lésre akkor kerülhet sor, ha a kormányzati igazgatási szervek létszámgazdálkodá-
sa  kötött és átlátható keretek között zajlik. A fentiekre tekintettel az új törvény 
koncepciójának fő célpontja olyan kormányzati igazgatási létszámgazdálkodási 
rendszer bevezetése volt, amelynek célja, hogy a kormányzati igazgatási szervek 
mindenkor kizárólag a Kormány által meghatározott mennyiségű létszámmal ren-
delkezzenek, és ezáltal megállapítható legyen a kormányzati igazgatási szervek-
nél foglalkoztatottak száma.149 A létszámot középpontjába helyező, álláshelyen 
felépülő személyzeti irányítási rendszer és jogállási szabályozás egyszerre teremti 
meg a központosítás szükséges mértékét, erősíti meg az intézményi döntéshoza-
talt és kényszeríti ki kormányzati igazgatás szervezetrendszerének egyszerűsíté-
sét és áramvonalasítását.

5. A fentiek figyelembevételével tehát a Kit. által létrehozott új létszámgazdálkodá-
si rendszer az álláshelyen alapul. Az álláshely a Kit. értelmező rendelkezése szerint 
a kormányzati igazgatásban rendelkezésre álló humánerőforrás feladatközpontú 
elosztásának eszköze.

A törvény hatálya alá tartozó kormányzati igazgatási szervek a feladataikat az 
álláshelyeken létrehozott jogviszonyok keretein belül látják el. A törvény kétféle 

148 Hazafi (2018): i. m. 61–62.
149 Hazafi (2019b): i. m. 16–18.
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álláshelyet határoz meg; az alaplétszámba tartozó álláshelyet és a központosított 
álláshelyállományba tartozó álláshelyet.

A kormányzati igazgatási szerveknél jogviszony kizárólag álláshelyen hozható 
létre, ezáltal a kormányzati igazgatási szerveknél dolgozók száma meghatározha-
tóvá válik.

Az álláshely a következő tulajdonságokkal rendelkezik:
−	 alaplétszámba vagy központosított álláshelyállományba tartozik;
−	 a Kormány által meghatározott besorolási kategóriája van;
−	 attól függően, hogy a Kormány az álláshelyet határozott vagy határozatlan 

időre engedélyezte, az álláshely érvényességi ideje is ettől függ;
−	 a besorolási kategóriájától függően hozható létre rajta jogviszony;
−	 egy informatikai alapon működő rendszer által generált egyedi azonosítóval 

rendelkezik;
−	 az álláshelyhez meghatározott feladat társul;
−	 az álláshely betöltésének szakmai feltételeit a munkáltatói jogkör gyakor-

lója határozza meg.

Általánosságban elmondható, hogy a Kit. nagyobb szabadságot biztosít az 
 álláshely betöltésénél is a munkáltatói jogkör gyakorlója számára, mint a Kttv. Az 
álláshely betöltése során figyelembe veendő szakmai követelményeket ugyanis 
a munkáltatói jogkör gyakorlója állapíthatja meg szabályzatában, az álláshelyen 
ellátandó feladatok figyelembevételével. A Kit. nem tesz különbséget a központi 
kormányzati igazgatási szerveknél a középfokú vagy a felsőfokú végzettséggel 
rendelkezők között, ami tovább egyszerűsíti a szabályozást, és rugalmasabb a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának a mérlegelési lehetősége, hogy az érintettet 
milyen besorolású álláshelyre kívánja kinevezni. Míg a Kttv. a vezetői megbízatás 
feltételeként előírta a felsőfokú iskolai végzettséget és a jogi vagy közigazgatási 
szakvizsgát, addig a Kit. a vezetőkkel szemben sem támaszt szigorúbb feltételt, 
mint a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének feltételeként előírt érett-
ségi vagy középszintű szakképesítés meglétét.

Magyarázat a Kit. §-aihoz

A kormányzati igazgatási szerv alaplétszáma

51. § [A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának meghatáro-
zása]

(1) A Kormány – a (3) bekezdés szerinti javaslat figyelembevételével – 
határozatban állapítja meg a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát.

(2) A Kormány a (3) bekezdés szerinti javaslat figyelembevételével meg-
határozza a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshe-
lyek besorolását.
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(3) A kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő mi-
niszter – a kormányzati igazgatási szerv vezetője véleményének figyelem-
bevételével – a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv útján 
javaslatot tehet a Kormány számára az általa vezetett minisztérium és az 
általa irányított vagy felügyelt kormányzati igazgatási szerv alaplétszámá-
ra és az alaplétszámba tartozó álláshelyek besorolására.

(4) Ha a kormányzati igazgatási szervet nem miniszter vezeti, és nem 
tartozik miniszter irányítása vagy felügyelete alá, a (3) bekezdés szerinti 
javaslatot a kormányzati igazgatási szerv vezetője jogosult megtenni.

(5) A tárca nélküli miniszter az általa irányított, vezetett vagy felügyelt 
szervezeti egységek, illetve kormányzati igazgatási szervek tekintetében 
a (3) bekezdés szerinti javaslatot a tárca nélküli miniszter tevékenységét 
segítő kormányzati igazgatási szerv vezetője általi jóváhagyást követően 
teheti meg, ha a javaslat a tárca nélküli miniszter tevékenységét segítő 
kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát és álláshelyeit érinti.

(6) A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának (1) bekezdés sze-
rinti meghatározása során figyelembe kell venni az 1. § (3) bekezdésében 
és az 54. § (3) bekezdésében meghatározott személyeket.

1. A Kormány a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát a szerv által ellátott 
feladatok alapján állapítja meg a kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító 
vagy felügyelő miniszter javaslata alapján. Az alaplétszámba foglalt álláshelyek 
száma tehát arányos a szerv feladataival, és nem tartozik bele a központosított 
állás helyállomány álláshelyeinek száma. A Kormány az alaplétszámot nem nyilvá-
nos, úgynevezett négyezres határozatában állapítja meg.

Az alaplétszám a Kit. értelmező rendelkezése szerint a kormányzati igazgatási 
szerv közfeladatai alapján, a Kormány által – a kormányzati igazgatási szervet 
vezető, irányító vagy felügyelő miniszter javaslatának figyelembevételével – a kor-
mányzati igazgatási szerv számára megállapított álláshelyek száma.150

2. A Kormány nemcsak az alaplétszámba tartozó álláshelyek számát állapítja meg, 
hanem az álláshelyek besorolási kategóriáit is, tehát hogy például egy minisztérium 
mennyi kormánytanácsos, mennyi vezető kormánytanácsos, mennyi kormányfő-
tanácsos és mennyi vezető kormányfőtanácsos ügyintézői besorolású álláshellyel 
rendelkezik. A Kormány a besorolási kategóriákat szintén a kormányzati igazgatási 
szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter javaslata alapján határozza meg.

3. A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igaz-
gatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről 
szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 3. §-a alapján a 
miniszter javaslatának tartalmaznia kell az alábbiakat:

a) az érintett kormányzati igazgatási szerv nevét;
b) a javasolt alaplétszámot;

150 S. Horváth (2019): i. m. 16.



148

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

c) az alaplétszámba tartozó álláshely javasolt besorolási kategóriáját;
d) a javaslat költségvetési többletforrás-igényét, és
e) ha elfogadásra, illetve kiadásra került ilyen, akkor a javaslat tartalmával 

összefüggő jogszabály, határozat, illetve utasítás számát.
A jogszabály, határozat, utasítás száma abban az esetben szükséges, ha vala-

mely jogszabályváltozás folytán került az érintett kormányzati igazgatási szervhez 
egy feladat, amelyet korábban nem kormányzati igazgatási szerv látott el, és ezért 
szükséges az alaplétszámot módosítani, vagy az érintett miniszter egy miniszte-
ri biztost nevezett ki, akinek szükséges miniszteri biztosi besorolási kategóriájú 
álláshelyet biztosítani.

A javaslatok megtétele az R6. szerint a kormányzati személyügyi igazgatásra 
kijelölt szerv által meghatározottak szerint történik, ami a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a Miniszterelnöki Kormányiroda bocsátja a kormányzati igazgatási szervek 
rendelkezésére a szükséges formanyomtatványokat és az eljárásrendet, amelyek 
figyelembevételével lehetséges a javaslatokat megküldeni. Amennyiben a javaslat 
formai hibában szenved, úgy a Miniszterelnöki Kormányiroda felhívja a kormány-
zati igazgatási szerv figyelmét ennek tényére, valamint kéri, hogy pótolja, javítsa 
azokat. Ilyen formai hibának minősül például, ha a formanyomtatvány nem minden 
oszlopa kerül kitöltésre, vagy ha a javaslatot nem a miniszter vagy a közigazgatási 
államtitkár tette meg, hanem valamely államtitkár vagy helyettes államtitkár.

A fent részletezett javaslatot abban az esetben, ha nem miniszter vezeti, és nem 
tartozik miniszter irányítása vagy felügyelete alá, akkor a javaslatot a kormány-
zati igazgatási szerv vezetője jogosult megtenni. Ilyen szervnek minősül jelen-
leg a Miniszterelnöki Kormányiroda, amelyet nem miniszter, hanem közigazgatási 
 államtitkár vezet, és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, amelyet a miniszterelnök a 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján irányít.

A törvény szabályozza azt az esetet is, hogy a tárca nélküli miniszter az általa 
irányított, vezetett vagy felügyelt szervezeti egységek tekintetében hogyan tehet 
javaslatot. Ebben az esetben a tárca nélküli miniszter a tevékenységét segítő kor-
mányzati igazgatási szerv vezetője általi jóváhagyást követően teheti meg javas-
latát, de kizárólag az ő tevékenységét segítő álláshelyekre vonatkozóan.

4. A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának megállapítása során figyelembe 
kell venni azoknak a személyeknek az álláshelyét is, akiket vezénylés keretében 
foglalkoztatnak a kormányzati igazgatási szervnél, és továbbra is hivatásos vagy 
katonai szolgálati jogviszonyban állnak, valamint azokat a beosztott bírókat, bíró-
sági titkárokat és ügyészeket, akik az igazságügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumban látnak el feladatot.

5. Minden olyan esetben, amikor egy új kormányzati igazgatási szerv kerül létre-
hozásra, vagy valamely jogszabályi rendelkezés folytán az érintett szervre alkal-
mazni kell a Kit. létszámgazdálkodásra vonatkozó rendelkezéseit, szükséges szá-
mára biztosítani a működéséhez nélkülözhetetlen alaplétszámot. Ilyenkor a fenti 
rendelkezések alapján szükséges eljárni.
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A Kormány minden új kormányzati igazgatási szerv létrehozásakor, vagy abban 
az esetben, ha valamely rendelkezés folytán az érintett szervre a Kit. létszámgaz-
dálkodási szabályai alkalmazandóak, meghatározza azokat a szempontokat, amely 
alapján a foglalkoztatottak az álláshelyekhez rendelhetők.

6. A törvény hatálybalépése során a törvény az átmeneti szabályok között szabá-
lyozta azt, hogy a foglalkoztatottak álláshelyre történő besorolása milyen elvek sze-
rint történjen meg, ami az első lépése volt a központi létszámgazdálkodási rendszer 
bevezetésének, ezzel korlátot szabva a munkáltatói jogkört gyakorlók számára.

A Kormány határozatában állapította meg azokat a szempontokat, amelyek 
alapján besorolásra kerültek a foglalkoztatottak. A szempontrendszer azon alapult, 
hogy mennyi volt a foglalkoztatott 2018. december 1. napján érvényes illetménye, 
munkabére.151

Tekintettel arra, hogy a törvény hatálybalépésével egyidejűleg a központi kor-
mányzati igazgatási szerveknél illetményemelés is megvalósult, a törvény rögzíti, 
hogy mit tekint illetménynek az új illetmény meghatározásakor; az illetményt úgy 
kell megállapítani, hogy az nem lehet kevesebb annál, mint amekkora összegre az 
érintett illetményként – ideértve az alapilletményt, az alapilletmény-eltérítést, az 
illetménykiegészítést és az illetménypótlékot – a kinevezési okirat alapján 2018. 
december 1-jén jogosult volt azzal, hogy:

a) a jogviszonyban töltött ideje alapján az illetmény összegében 2018. de-
cember 1. után bekövetkező változást;

b) a 2018. december 1. után megállapított idegennyelv-tudási pótlékot;
c) a 2018. december 1. utáni vezetői munkakörbe vagy vezetői munkakörből 

nem vezetői munkakörbe helyezés esetén a kinevezésmódosítás szerinti 
illetményt figyelembe kell venni.

Az illetményemelésre a Kormány a Pénzügyminisztérium együttműködésével 
állapította meg, hogy egyes költségvetési fejezetbe tartozó szervek részére mek-
kora összeget fordít. A kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító és felügyelő 
miniszter ezen összegen belül szabadon emelhette meg a foglalkoztatottak bérét. 
Fontos hangsúlyozni, hogy a központi közigazgatásban átlagos béremelés valósult 
meg, tehát nem volt mindenki számára garantált az illetmény emelése, és az sem, 
hogy mindenki ugyanolyan mértékű emelésben részesül.

Az álláshelyek besorolásánál azonban a 2018. december 1. napján érvényes 
illetmény volt a meghatározó, de a kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító 
vagy felügyelő miniszter javaslatot tehetett az álláshely besorolási kategóriájának 
módosítására, figyelemmel az új illetmények összegére.

Az így összeállt javaslatok alapján a Kormány valamennyi kormányzati igazga-
tási szerv tekintetében 2019. március 1. napjától határozatában megállapította az 
alaplétszámukat, az álláshelyek besorolási kategóriáit, valamint a központosított 
álláshelyállományba tartozó álláshelyek számát és besorolási kategóriáit.152

151 Jogszabályi keretek összefoglalása – A közszolgálati jogviszonyról. http://www.neak.gov.
hu/data/cms1012224/Jogi_osszefoglalo_Kozszolgalati_jogviszony.pdf (2020. 09. 10.)

152 S. Horváth (2019): i. m. 19–23.

http://www.neak.gov.hu/data/cms1012224/Jogi_osszefoglalo_Kozszolgalati_jogviszony.pdf
http://www.neak.gov.hu/data/cms1012224/Jogi_osszefoglalo_Kozszolgalati_jogviszony.pdf
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52. § [A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának felülvizs-
gálata]

(1) A Kormány a rendeletében meghatározottak szerint a (3) bekez-
dés szerinti javaslat alapján felülvizsgálja a kormányzati igazgatási szerv 
alaplétszámát.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti felülvizsgálat során
a) megemelheti a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát,
b) csökkentheti a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát,
c) változatlanul hagyhatja a kormányzati igazgatási szerv alaplét-

számát, illetve
d) módosíthatja az álláshely besorolását.

(3) A kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő 
miniszter – a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv útján – 
évente egyszer javaslatot tehet az általa vezetett minisztérium és az általa 
irányított vagy felügyelt kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának, 
illetve az alaplétszámba tartozó álláshelyek besorolásának módosítására.

(4) A kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő mi-
niszter a kormányzati igazgatási szerv átszervezése vagy feladatainak 
változása miatt a (3) bekezdésben foglaltakon túl is kezdeményezheti a 
kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának módosítását.

(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti javaslat tekintetében az 51. § (4) és 
(5) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.

1. A miniszter az általa vezetett, irányított vagy felügyelt kormányzati igazgatá-
si szervek tekintetében évente egyszer javaslatot tehet a kormányzati igazgatási 
szervek alaplétszámába tartozó álláshelyek darabszámára és azok besorolási ka-
tegóriájára vonatkozóan. A javaslat megtételének időpontjaként a Kit. kizárólag 
annyit határoz meg, hogy az elemi költségvetés elkészítési határidejét szükséges 
figyelembe venni. A törvény ezt nevezi éves felülvizsgálatnak.

2. A miniszter javaslatának az R6. alapján – a kormányzati személyügyi igazgatás-
ra kijelölt szerv által meghatározottak szerint – tartalmaznia kell:

a) az érintett kormányzati igazgatási szerv nevét;
b) az alaplétszám megemelésére irányuló javaslat esetén az új álláshelyek 

javasolt számát és besorolási kategóriáját;
c) az alaplétszám mértékének csökkentésére irányuló javaslat esetén a csök-

kentéssel érintett álláshelyek azonosítóját és besorolási kategóriáját;
d) az alaplétszámba tartozó álláshely besorolási kategóriájának módosítása 

esetén az érintett álláshely azonosítóját, az álláshely régi és a javasolt új 
besorolási kategóriáját;

e) a módosítás indokolását, az alaplétszám csökkentésére vagy növelésére 
okot adó közfeladat-változás ismertetését;

f) a javaslat várható hatását az érintett kormányzati igazgatási szerv költség-
vetésére, ideértve az esetlegesen felmerülő többletforrásigényt, és
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g) ha elfogadásra, kiadásra került ilyen, akkor a javaslat tartalmával össze-
függő jogszabály, határozat, illetve utasítás számát.

3. A Kit. az éves felülvizsgálat szerinti évenkénti egyszeri kezdeményezésen túl biz-
tosítja a lehetőséget a miniszter számára, hogy a kormányzati igazgatási szerv át-
szervezése vagy feladatainak változása miatt is kezdeményezhesse az alap létszám 
módosítását. Így nem szükséges a miniszternek megvárnia az évenkénti egyszeri 
javaslattételt, ha valamilyen feladat az érintett szervhez kerül évközben, figyelem-
mel arra, hogy a feladatokat a szerveknek folyamatosan szükséges ellátniuk.

4. A javaslatok megtételénél irányadóak az alaplétszám meghatározására vonat-
kozó szabályok.

52/A. § [A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó 
 álláshelyek megszűnése]

Ha a kormányzati igazgatási szerv megszűnik, vagy egyéb okból kikerül e 
törvény hatálya alól, a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tar-
tozó álláshely megszűnik.

A Kit. 2020. január 1. napjával történő módosítása iktatta be a 52/A. §-t, figyelem-
mel a törvény alkalmazása során felmerült igényekre.

A rendelkezés alapján, ha egy kormányzati igazgatási szerv megszűnik, vagy 
egyéb okból kikerül e törvény hatálya alól, a kormányzati igazgatási szerv alaplét-
számába tartozó álláshely megszűnik.

Tehát két esetet szabályoz:
a) ha a kormányzati igazgatási szerv megszűnik;
b) ha a kormányzati igazgatási szerv egyéb okból kikerül a törvény hatálya 

alól, akkor a szerv alaplétszámába tartozó álláshely megszűnik.
A kormányzati igazgatási szerv megszűnhet a létrehozására okot adó jog-

szabály hatályon kívül helyezésével. A kormányzati igazgatási szerv egyéb okból 
akkor kerülhet ki a törvény hatálya alól, ha a Kit. szervi hatályának módosítása 
során úgy rendelkezik, hogy az érintett szervre a törvény rendelkezéseit vagy 
egyes rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

A gyakorlatban ebben az esetben is szükséges egy négyezres kormányhatározat 
megalkotása, amelyben a Kormány megszünteti az alaplétszámát.
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A központosított álláshely-állomány

53. § [A központosított álláshelyállomány]

(1) A központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyek számát a 
Kormány állapítja meg.

(2) A központosított álláshelyállományból álláshelyet a kormányzati igaz-
gatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter – a kormányzati 
igazgatási szerv vezetője kezdeményezésére – a kormányzati személy ügyi 
igazgatásra kijelölt szervnél igényelhet.

(3) A (2) bekezdés szerinti igénylés tekintetében az 51. § (4) és (5) be-
kezdését megfelelően alkalmazni kell.

(4) A központosított álláshelyállományba tartozó álláshely betöltését  
– a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv közreműködésé-
vel – a Kormány határozatával határozott vagy határozatlan időre enge-
délyezheti.

(5) A Kormány a (4) bekezdés szerinti engedélyezés során – az 57. § 
(1) és (2) bekezdése szerinti besorolási kategóriák figyelembevételével – 
megállapítja a központosított álláshely-állományba tartozó álláshely be-
sorolását.

(6) A központosított álláshelyállományba tartozó álláshely – a Kormány 
eltérő döntése hiányában – a (4) bekezdés szerinti engedéllyel nem válik 
a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának részévé.

(7) A kormányzati igazgatási szerv a korábban vezetői álláshelyen foglal-
koztatott kormánytisztviselő ügyintézőként történő foglalkoztatása céljá-
ból a központosított álláshely-állományból ügyintézői álláshelyet igényel-
het, ha nem rendelkezik üres ügyintézői álláshellyel. 

(8) A központosított álláshelyállományba tartozó álláshely igénylésének 
és az igény elbírálásának szabályait és feltételeit a Kormány rendeletben 
állapítja meg.

1. Az alaplétszámhoz hasonlóan a központosított álláshelyek számát és azok beso-
rolási kategóriáit is a Kormány állapítja meg négyezres kormányhatározatban. Az 
engedélyezés során a Kormány figyelembe veszi a kormányzati igazgatási szerv 
javaslatát.

A központosított álláshelyállomány rendeltetése, hogy biztosítsa a kormányzati 
igazgatási szerveknek az alaplétszámon felül szükséges álláshelyeket a jogszabály-
ban meghatározott esetekben.

2. A központosított álláshelyállományból engedélyezett álláshelyet a Kormány ha-
tározott vagy határozatlan időre engedélyezheti. Az alaplétszámhoz képest lényegi 
eltérés, hogy míg az alaplétszámba tartozó álláshelyek mindig határozatlan időre 
kerülnek engedélyezésre, addig a központosított álláshelyállományból engedélye-
zett álláshelyek határozott és határozatlan időre is engedélyezésre kerülhetnek. 
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Ha az álláshely határozott időre került engedélyezésre, akkor értelemszerűen az 
álláshelyen kizárólag határozott idejű jogviszony hozható létre.

Az álláshelyeket a Kormány határozott vagy határozatlan időre engedélyezheti, 
amely időponthoz az álláshelyen létrehozott jogviszonynak igazodnia kell.

Az eddigi gyakorlat alapján a Kormány az alábbi esetekben engedélyezte hatá-
rozatlan időre a központosított álláshelyállományból az álláshelyek betöltését:

a) a tartós külszolgálat, külszolgálati felkészülés és a külszolgálatot követő 
átmeneti belső elhelyezés céljából;

b) a biztosi jogviszony létrehozása céljából és a biztosok, valamint a minisz-
terelnöki megbízott munkáját segítő foglalkoztatottak részére.

A b) pont szerinti esetben a határozatokban azért kerülnek határozatlan időre 
engedélyezésre az álláshelyek, mert a törvény egyéb rendelkezései folytán, ameny-
nyiben az álláshelyen ellátandó feladat megszűnik, tehát lejár a biztosi jogviszony-
ban álló személy jogviszonya, akkor az álláshelyet a Kormány a központosított 
álláshelyállományba visszahelyezheti. A biztosi jogviszonyban álló személy jogvi-
szonyának megszűnésével pedig az ő tevékenységét segítő titkárságon foglalkoz-
tatottak jogviszonya is megszűnik, tehát az álláshelye elvonható lesz a szervtől.

A Kormány határozott időre leginkább az európai uniós vagy elkülönített projekt, 
illetve program keretében meghatározott feladatokra engedélyezte az álláshelye-
ket. Ennek az indoka, hogy a különböző projektek, programok meghatározott időre 
szólnak, azonban olyan sokrétűek és eltérőek ezek a projektek, hogy indokolt volt 
valamennyi ilyen típusú álláshelyet egységesen meghatározott ideig a szervek ren-
delkezésére bocsánati, amit a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv 
meghatározott időközönként felülvizsgál.

3. A törvény vonatkozó pontja – e § (5) bekezdése – a következő álláshely- 
besorolási kategóriákat nevesíti; az ügyintézőn belül kormánytanácsos, vezető 
kormánytanácsos, kormányfőtanácsos, vezető kormányfőtanácsos; szakmai veze-
tő, szakmai felső vezető, biztosi jogviszonyban álló személy, tanácsadó, politikai 
felső vezető. A kormányzati főhivatal, a központi hivatal, továbbá a fővárosi és 
megyei kormányhivatal esetében az elnevezések a vonatkozó jogszabályi megne-
vezésekre cserélendők.

4. Tekintettel arra, hogy a törvény az álláshelyek két kategóriáját határozza meg, 
fontos szabály, hogy a központosított álláshelyállományból engedélyezett álláshely 
nem válik a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának részévé, kivéve, ha a 
Kormány eltérően nem dönt, szintén négyezres határozatában.153

5. Az új álláshely igénylésére vonatkozó speciális szabályok közé tartozik az az 
eset, mikor a kormányzati igazgatási szerv foglalkoztatásában a korábban vezetői 
álláshelyen lévő tisztviselő ügyintézői szerepkörbe kerül, így a szerv számára lehe-
tőség nyílik ügyintézői álláshely igénylésére, annak hiánya esetén.

153 Ludányi (2019b): i. m. 48–51.
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6. A központosított álláshelyállományból történő álláshelyigénylés és az elbírálás 
szabályait a Kormány határozza meg rendeletében. Az R6. szerint az igénylésnek 
az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) az érintett kormányzati igazgatási szerv nevét;
b) az igényelt központosított álláshelyek számát és azok tekintetében a java-

solt besorolási kategóriát;
c) határozott időre szóló igény esetén az időtartam megjelölését;
d) az igénylés indokát;
e) az igényelt központosított álláshelyen történő foglalkoztatás várható hatá-

sát az érintett kormányzati igazgatási szerv költségvetésére, ideértve az 
esetlegesen felmerülő többletforrásigényt, és

f) ha elfogadásra, illetve kiadásra került ilyen, akkor az igény tartalmával 
összefüggő jogszabály, határozat, illetve utasítás számát.

Az R6. rendelkezései szerint a miniszter a központosított álláshelyállományból 
álláshelyet a következő esetekben igényelhet:

a) a korábban vezetői álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztviselőt ügyin-
tézőként kívánja a továbbiakban foglalkoztatni, azonban nincs üres ügyinté-
zői álláshely a szerv állományában;

b) az európai uniós vagy elkülönített projekt, illetve program keretében meg-
határozott feladatok ellátása céljából;

c) tartós külszolgálat, külszolgálati felkészülés és a külszolgálatot követő át-
meneti belső elhelyezés céljából;

d) ha a kormányzati igazgatási szerv által ellátandó feladatok indokolják a 
központosított álláshelyen történő foglalkoztatást;

e) biztosi jogviszony és a biztos titkárságának létrehozása érdekében, és
f) a miniszterelnöki megbízott munkájának segítését szolgáló álláshelyek biz-

tosítása érdekében.

Az álláshely

54. § [Az álláshelyek felhasználásának esetei]

(1) A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyen 
és a központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyen

a) kormányzati szolgálati jogviszony,
b) biztosi jogviszony,
c) politikai szolgálati jogviszony, vagy
d) munkaviszony

hozható létre.
(2) A Kormány döntése alapján kormányzati szolgálati jogviszony létre-

hozható a 2. §-ban nem szereplő szerv számára biztosított álláshelyen is.
(3) Az álláshely betölthető a kormányzati igazgatási szervhez vezényelt, 

a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgá-
lati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban (a továbbiakban: 
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hivatásos szolgálati jogviszony), valamint a kormányzati igazgatási szerv-
hez a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint vezényelt vagy kirendelt 
hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban (a továbbiakban: kato-
nai szolgálati viszony) álló személlyel is, azzal, hogy ebben az esetben – a 
hivatásos szolgálati jogviszony és a katonai szolgálati viszony szünetelése 
esetének kivételével – nem jön létre az (1) bekezdés szerinti jogviszony 
és a hivatásos szolgálati jogviszony, valamint a katonai szolgálati viszony 
továbbra is fennáll.

(3a) Ha a (3) bekezdés szerint vezénylés vagy az 1. § (3) bekezdése sze-
rinti beosztás útján szakmai vezetői álláshely betöltésére kerül sor, nem 
kell alkalmazni a 3. § (6) bekezdés b) pontját.

(4) Egy álláshelyen egyidejűleg – az (5) bekezdésben meghatározott ki-
vétellel – egy jogviszony hozható létre.

(5) Több jogviszony egy álláshelyen
a) részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén, és
b) az 55. § (3) bekezdése szerinti esetben határozott időre

hozható létre, azzal, hogy részmunkaidőben történő foglalkoztatás ese-
tén, az álláshelyen foglalkoztatottak munkaideje együttesen nem halad-
hatja meg a 118. § (2) bekezdésében meghatározott munkaidőt.

1. A törvény meghatározza, hogy az álláshelyen milyen jogviszonyok létrehozására 
kerülhet sor.

a) Kormányzati szolgálati jogviszonyban kerül foglalkoztatásra:
−	 a Miniszterelnöki Kormányiroda és a minisztérium közigazgatási állam-

titkára;
−	 a Miniszterelnöki Kormányiroda és a minisztérium helyettes államtitkára;
−	 a kormányzati főhivatal és a központi hivatal vezetője és vezetőjének he-

lyettese;
−	 a kormányhivatal főigazgatója;
−	 a kormányhivatal igazgatója;
−	 a járási hivatal, illetve a fővárosban a fővárosi kerületi hivatal vezetője és 

vezetőjének helyettese;
−	 a főosztályvezető;
−	 az osztályvezető;
−	 a központi kormányzati igazgatási szervek és ezek területi szervei kor-

mánytisztviselője, és
−	 a területi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselője.

b) A politikai szolgálati jogviszony egy új jogviszonytípus, korábban egyik jogállási 
törvény sem szabályozta. Ilyen jogviszony keretében látja el feladatait:

−	 a miniszterelnök;
−	 a miniszter;
−	 az államtitkár;
−	 a kormánymegbízott;
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−	 a politikai tanácsadó;
−	 a politikai főtanácsadó;
−	 a kabinetfőnök.

c) A biztosi jogviszony is egy új jogviszonytípus, korábban nem volt szabályozott 
köre annak, hogy a különböző biztosok milyen jogviszony keretében látják el a 
feladataikat:

−	 a kormánybiztos,
−	 a miniszterelnöki biztos és
−	 a miniszteri biztos.

A törvény lehetővé teszi a munkaviszonyban történő foglalkoztatást a kormány-
zati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó vagy a központosított álláshelyállo-
mányból engedélyezett álláshelyen. A részletes szabályokat a Kit. 278–279. §-a 
tartalmazza.

2. Azonban a Kit. 51. § (6) bekezdése alapján a kormányzati igazgatási szerv 
alaplétszámának megállapítása során figyelembe kell venni azoknak a személyek-
nek az álláshelyét is, akiket vezénylés keretében foglalkoztatnak a kormányzati 
igazgatási szervnél, és továbbra is hivatásos vagy katonai szolgálati jogviszonyban 
állnak, valamint azokat a beosztott bírókat, bírósági titkárokat és ügyészeket, akik 
az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumban látnak el felada-
tot. Ennek megfelelően az álláshely betölthető a kormányzati igazgatási szervhez 
vezényelt hivatásos szolgálati jogviszonyban, katonai szolgálati jogviszonyban álló 
személlyel is.

3. Az álláshelyen egyidejűleg egy jogviszony hozható létre annak érdekében, hogy 
a kormányzati létszámgazdálkodás ezáltal is megfelelő keretet teremtsen, ugyanis 
így pontosabban meghatározható, hogy a kormányzati igazgatási szerveknél hány 
személy kerül foglalkoztatásra.

Előfordulnak olyan esetek, amikor viszont szükséges biztosítani annak a lehető-
ségét, hogy az álláshelyen ne csak egy jogviszony kerülhessen létrehozásra. A tör-
vény a következő eseteket ismeri:

a) amennyiben részmunkaidőben történő foglalkoztatásra kerül sor;
b) az álláshelyen foglalkoztatott fizetés nélküli szabadságának idejére;
c) ha az álláshelyen foglalkoztatott mentesül a munkavégzési kötelezettsége 

alól;
d) ha az álláshelyen foglalkoztatott kormányzati érdekből történő kirendelé-

sére kerül sor;
e) ha az álláshelyen foglalkoztatott külszolgálati kirendelésére kerül sor.154

A részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetére a törvény rögzíti, hogy ebben 
az esetben sem haladhatja meg az álláshelyen foglalkoztatott munkaideje együtte-
sen a 40 órás heti munkaidőt.

154 Ludányi (2019b): i. m. 41–54.
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A fenti esetekben azért engedi a törvény, hogy több jogviszony létrehozására 
is sor kerülhessen, mert – a részmunkaidőben történő foglalkoztatás kivételével – 
ezekben az esetekben az álláshelyen eredetileg foglalkoztatott nem végez munkát 
valamilyen okból kifolyólag, így indokolt megengedni, hogy amíg az álláshelyen 
eredetileg foglalkoztatott vissza nem tér a szerv aktív állományába, a feladatok 
ellátása folyamatosan biztosított legyen.

55. § [Az alaplétszámba tartozó álláshely]

(1) A kormányzati igazgatási szerv az alaplétszámába tartozó valameny-
nyi álláshelyet köteles betölteni.

(2) Ha az álláshely hat hónapon át betöltetlen, azt a Kormány – a rende-
letében meghatározottak szerint – határozatával a központosított állás-
hely állományba helyezi.

(2a) Ha a kormányzati igazgatási szerv feladatainak ellátásához szük-
séges, a Kormány – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően – mellőzheti 
a hat hónapon át betöltetlen álláshelynek a központosított álláshelyállo-
mányba helyezését azzal, hogy ebben az esetben a (2) bekezdés szerinti 
időtartam számítása újrakezdődik.

(2b) A (2) bekezdés szerinti időtartamot az álláshelyen létrehozott jogvi-
szony a jogviszony kezdetének napjától számított 21. napon szakítja meg. 
Ez irányadó akkor is, ha az álláshely betöltésére az 59. § vagy a 89. § (6) 
bekezdésének alkalmazásával kerül sor azzal, hogy ezekben az esetekben 
az álláshely betöltése a kinevezés módosításától számított 21. napon sza-
kítja meg a (2) bekezdés szerinti időtartamot.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában nem minősül betöltetlennek az az 
álláshely, amelyen foglalkoztatott kormánytisztviselő

a) fizetés nélküli szabadságon van,
b) a munkavégzési kötelezettség alól mentesül,
c) kormányzati érdekből történő kirendelésére került sor, vagy
d) külszolgálati kirendelésére került sor.

(4) A Kormány a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó 
álláshelyet határozatával átcsoportosíthatja egy másik kormányzati igaz-
gatási szervhez.

(4a) A Kormány az érintett kormányzati igazgatási szerveket vezető, irá-
nyító vagy felügyelő miniszterek közös javaslatára – az 54. § (3) bekez-
dése szerinti vezényléssel vagy kirendeléssel betöltött álláshelyek kivé-
telével – két kormányzati igazgatási szerv azonos besorolási kategóriájú 
álláshelyét határozatával kormányrendeletben meghatározottak szerint 
megcserélheti egymással azzal, hogy a csere nem érinti az álláshelye-
ken fennálló jogviszonyok fennállását. Az álláshelyek cseréjét követően 
a munkáltatói jogkör gyakorlója szükség szerint módosítja az álláshely 
betöltésének feltételeit és az álláshelyen ellátandó feladatokat.
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(4b) A kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt minisz-
ter a (4a) bekezdéstől eltérően – kormányrendeletben meghatározottak 
szerint – a kormányhivatalok között az egyik kormányhivatalhoz tartozó 
álláshelyet megcserélheti a másik kormányhivatalhoz tartozó álláshellyel 
azzal, hogy a csere nem érinti az álláshelyeken fennálló jogviszonyok fenn-
állását. Az álláshelyek cseréjét követően a munkáltatói jogkör gyakor lója 
szükség szerint módosítja az álláshely betöltésének feltételeit és az állás-
helyen ellátandó feladatokat.

(4c) Ha álláshelyek átcsoportosítására kizárólag kormányhivatalok kö-
zött kerül sor, az átcsoportosítással kapcsolatos hatáskört a Kormány he-
lyett a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter 
gyakorolja.

(4d) A (4b) és (4c) bekezdés szerinti intézkedésről a kormányzati sze-
mélyügyi igazgatásra kijelölt szervet kormányrendeletben meghatározot-
tak szerint tájékoztatni kell.

(5) A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely 
a köz pontosított álláshelyállományba kerül, ha a kormányzati igazgatá-
si szervnek az álláshelyen ellátandó feladata megszűnik. A kormányzati 
igazgatási szerv haladéktalanul tájékoztatja a kormányzati személyügyi 
igazgatásra kijelölt szervet a feladatkörét érintő változásról.

1. A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely rendeltetése, 
hogy a kormányzati igazgatási szerv feladatainak ellátásához szükséges személy-
zet biztosítva legyen, ezért a kormányzati igazgatási szerv köteles valamennyi, 
alaplétszámába tartozó álláshelyet betölteni.

2. Ha az álláshely hat hónapon át betöltetlen, akkor a Kormány azt határozatával a 
központosított álláshelyállományba visszahelyezheti. Ez a szabály is arra ösztönzi a 
kormányzati igazgatási szervek vezetőit, hogy az álláshelyeket minél előbb töltsék 
be, ellenkező esetben a Kormány a legalább hat hónapja betöltetlen álláshelyeket 
elvonja a szervektől.

A hat hónapos betöltetlenséget azonban úgy kell számítani, hogy az álláshelyen 
létrehozott jogviszony a jogviszony kezdetének napjától számított 21. napon sza-
kítja meg a betöltetlenséget, így szükséges figyelemmel lennie a kormányzati igaz-
gatási szerveknek arra, hogy az álláshely, amelyet betöltenek, legalább 21 napig 
legyen betöltött, mert ellenkező esetben a hat hónapos betöltelenség számításába 
a 21 napon belüli betöltöttség nem számít bele.

Szükséges azonban figyelemmel lenni arra, hogy vannak olyan álláshelyek, 
amelyek kötelező elvonását indokolt lehet mellőzni, ezért lehetősége van a Kor-
mánynak arra, hogy mellőzze a hat hónapja betöltetlen álláshely központosított 
álláshelyállományba történő visszahelyezését, ha a kormányzati igazgatási szerv 
feladatainak ellátáshoz szükséges. Ilyen esetek fordulhatnak elő akkor, amikor pél-
dául egy szakmai felső vezetői vagy egy politikai vezetői álláshely válik hat hónapja 
betöltetlenné, amit indokolhat az, hogy ilyen vezetői kinevezések tekintetében a 
törvény szigorúbb szabályokat határoz meg (például valamennyi vezetői kinevezés 
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esetében szükséges kikérni a Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárának vé-
leményét, amely vélemény megérkezéséig a kinevezésre nem kerülhet sor), ezért 
azok teljesítése hosszabb időt vehet igénybe.

Amennyiben az álláshely betöltése során kiválasztási eljárásra kerül sor, úgy 
arra az esetre a törvény rögzíti, hogy az előkészítéséhez és lefolytatásához szük-
séges időtartamot úgy kell meghatározni, hogy figyelemmel legyen arra, hogy az 
álláshelyet a Kormány a hat hónapos betöltelenség miatt határozatával a kormány-
zati igazgatási szervtől elvonhatja. Tehát a fenti szabály alapján a kormányzati 
igazgatási szerv nem hivatkozhat arra, hogy a Kormány azért mellőzze az álláshely 
elvonását, mert a kiválasztási eljárás sok időt vett igénybe, mert kötelessége lett 
volna az időtartamot figyelembe venni.155

A hat hónapos betöltetlenség számítása szempontjából nem minősül betöltet-
lennek az álláshely a fentiekben ismertetett – 55. § (3) bekezdésének – eseteiben. 
Így ezeket az időtartamokat a Kormánynak figyelmen kívül kell hagynia az állás-
helyek központosított álláshelyállományba történő visszahelyezése során.

3. Az álláshelyek feladathoz kötöttségéhez kapcsolódik az a szabály is, hogy a 
Kormány a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyet átcso-
portosíthatja egy másik kormányzati igazgatási szervhez. Ez a szabály a legtöbb 
esetben abból fakad, hogy ha egy jogszabály változása folytán egy feladatkör vagy 
hatáskör az egyik kormányzati igazgatási szervtől a másik kormányzati igazgatási 
szervhez kerül, akkor az átadó szervnél foglalkoztatottak az álláshelyük meghatá-
rozásával együtt kerülnek át az átvevő szervhez.

Jogutódlás esetén az átadás-átvételi eljárás két szakasza a szakmai átadás- 
átvétel és az igazgatási átadás-átvétel. A szakmai átadás-átvételről a szervek-
nek nem kell külön megállapodást kötniük, azok a foglalkoztatottak, akik az adott 
feladat- és hatáskör tekintetében szakmai feladatokat láttak el, automatikusan 
átkerülnek az átvevő szervhez. Az igazgatási átadás-átvétel során a szerveknek 
a funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottak tekintetében szükséges meg-
állapodást kötniük, amely megállapodás megkötése időben eltérhet a szakmai 
 átadás-átvétel időpontjától.

A feladat- és hatáskör változására tekintettel szükséges álláshely átcsoporto-
sítás esetén a Kormány meghatározza határozatában azokat az álláshelyeket, az 
álláshely azonosítójának, valamint besorolási kategóriájának megadásával, ame-
lyek egyik szervtől a másik szervhez kerülnek át.

A törvény nemcsak a feladat- és hatáskör változása esetén engedi meg, hogy 
az álláshelyek átcsoportosítását a Kormány engedélyezze, hanem az érintett kor-
mányzati igazgatási szerveket vezető, irányító vagy felügyelő miniszterek  közös 
javaslatára a Kormány a két szerv azonos besorolási kategóriájú álláshelyét meg-
cserélheti egymással. Ebben az esetben a törvény az álláshelycsere fogalmát 
használja. Az álláshelyek cseréje mindig ugyanabban az időpontban történik meg, 
és a csere nem érinti az álláshelyeken fennálló jogviszonyok fennállását, tehát a 
jogviszonyok folyamatosak, azok nem szűnnek meg.

155 Bokodi–Malét–Pankár (2018): i. m. 45–80.
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Tekintettel arra, hogy a kormányzati igazgatási szerv köteles meghatározni 
szabályzatában az álláshelyen ellátandó feladatokat és az álláshely betöltésének 
feltételeit, az álláshelyek cseréje esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója szükség 
szerint módosíthatja az álláshelyen ellátandó feladatokat és az álláshely betöltésé-
nek feltételeit.

Az álláshelyek cseréje azonban csak abban az esetben lehetséges, ha két olyan 
kormányzati igazgatási szerv állapodik meg, amelyek ugyanolyan besorolási ka-
tegóriájú álláshelyekkel rendelkeznek. Így a minisztérium a minisztériummal, a 
központi hivatal, a kormányzati főhivatal, valamint a fővárosi és megyei kormány-
hivatal pedig egymás között állapodhat meg az álláshelyek cseréjében, kivéve az 
osztályvezető és a főosztályvezető besorolási kategóriát.

Az álláshely átcsoportosításának és cseréjének abban az esetben lehet gyakor-
lati jelentősége, ha nem feladat- és hatáskörváltozásról van szó, ha két kormány-
zati igazgatási szerv megegyezik abban, hogy az álláshelyen foglalkoztatott átkerül 
a másik szervhez, akkor lehetőség van arra, hogy az álláshelyével együtt kerüljön 
át, ezzel folyamatossá téve a jogviszonyának fennállását, és nem szakítja meg az 
álláshelyi elismerésre való jogosító időtartam számítását. Például a szakdiplomatá-
kat a kiküldetés előtt nem kell kinevezni valamely kormányzati szervhez, ők köz-
vetlenül a Külgazdasági és Külügyminisztérium állományába kerülnek.

Az álláshely átcsoportosítása és az álláshelyek cseréje között az alábbi fő kü-
lönbség állapítható meg: az álláshelyek átcsoportosítása esetén tehát az álláshely 
átkerül a fogadó szervhez, amelynek nem kell átadnia semmit az átadó szervnek. 
Az álláshelyek cseréje esetén azonban a fogadó szervnek ugyanannyi és ugyano-
lyan besorolási kategóriával rendelkező álláshelyet kell átadnia, amennyit és ami-
lyet kapott az átadó szervtől.

Az álláshelyek átcsoportosítása és az álláshelyek cseréje esetében a törvény 
elté rő szabályokat határoz meg a fővárosi és megyei kormányhivatalok tekinteté-
ben. A szabályozás mögött az a jogpolitikai szándék húzódik, hogy a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok egy teljes egészet alkotnak álláshelygazdálkodás tekin-
tetében, ezért a Kormány ebbe nem kíván ilyen szinten beleavatkozni, az irányító 
miniszter hatáskörébe utalja.

Amennyiben az álláshelyek átcsoportosítására a fővárosi és megyei kormány-
hivatalok között kerül sor, úgy nem a Kormány határoz erről, hanem a fővárosi és 
megyei kormányhivatalokat irányító miniszter, tehát nem szükséges hozzá kor-
mányhatározat.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok esetében a törvény további eltérő sza-
bályokat határoz meg. A fővárosi és megyei kormányhivatalokat irányító miniszter 
a kormányhivatalok között az egyik kormányhivatalhoz tartozó álláshelyet meg-
cserélheti a másik kormányhivatalhoz tartozó álláshellyel. Ennek abban van gya-
korlati haszna, hogy ebben az esetben nem kell a Kormány döntése, a Kormány 
nem hoz erről kormányhatározatot, a központi kormányzati igazgatási szervektől 
eltérően a fővárosi és megyei kormányhivatalokat irányító miniszter hatáskörébe 
utalja a jogkört.

Az álláshelycserével érintett jogviszonyok fennállását a fővárosi és megyei kor-
mányhivatalok közötti csere sem érinti.
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Amennyiben a jogviszony módosítására azért került sor, mert a kormányzati 
igazgatási szervek között álláshelycsere, vagy a fővárosi és megyei kormányhiva-
talok közötti álláshelycsere valósul meg, úgy a foglalkoztatott a kinevezés módosí-
tásától számított négy munkanapon belül kérheti a felmentését.

4. Az (5) bekezdésben található eset akkor valósulhat meg, amikor egy feladat pél-
dául kiszervezésre kerül valamely gazdasági társasághoz, így csökken a kormány-
zati igazgatási szerv által ellátott feladatok száma, ezért szükséges rendelkezni 
arról, hogy ebben az esetben az álláshely is megszüntetésre kerül.

56. § [A központosított álláshely-állományba tartozó álláshely]

(1) A központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyen az 54. § (1) 
bekezdése szerinti jogviszony az 53. § (4) bekezdése szerinti engedély 
alapján hozható létre.

(2) Az európai uniós vagy elkülönített projekt, illetve program kereté-
ben meghatározott feladatok ellátására jogviszony a központosított állás-
helyállományból származó álláshelyen hozható létre.

(3) A Kormány a központosított álláshelyállományból származó állás-
helyet – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – a központosí-
tott álláshelyállományba visszahelyezheti.

(4) Tartós külszolgálat, külszolgálati felkészülés és a külszolgálatot kö-
vető átmeneti belső elhelyezés céljából kormányzati szolgálati jogviszony 
a 102. § (1) bekezdése szerinti kihelyező szervnél, központosított állás-
helyállományba tartozó álláshelyen hozható létre.

(5) A 103. § szerinti nemzeti szakértő a központosított álláshelyállo-
mányba tartozó álláshelyen is foglalkoztatható.

(6) Az 55. § (2)-(4) bekezdését a kormányzati igazgatási szervnek a köz-
pontosított álláshelyállományból származó álláshelyére is alkalmazni kell.

1. A létszámgazdálkodási rendszer alapegysége az álláshely. Az álláshelynek két 
kategóriája van: az alaplétszám és a központosított álláshely.

A központosított álláshelyállomány rendeltetése tehát az, hogy azokban az ese-
tekben biztosítsa az álláshelyeket a kormányzati igazgatási szervek részére, amikor 
nem valamilyen állandó feladat kerül az álláshelyeken létrehozott jogviszonyokon 
belül ellátásra, hanem valamely időszakhoz kapcsolódó feladat.

A nevétől eltérően ez nem egy virtuálisan, meghatározott számmal létrehozott 
állományt jelent, kizárólag arra utal, hogy ezekben az esetekben a Kormánynak 
fokozottabb a felelőssége, hogy mely esetekben engedélyez új álláshelyet, és mely 
esetekben dönt úgy, hogy a szerv oldja meg az alaplétszámának keretein belül.
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2. A központosított álláshelynek az alábbi típusai különböztethetők meg:
a) az európai uniós vagy elkülönített projekt, illetve program keretében meg-

határozott feladatokra engedélyezett álláshelyek;
b) a tartós külszolgálat, külszolgálati felkészülés és a külszolgálatot követő 

átmeneti belső elhelyezés céljából engedélyezett álláshelyek;
c) a biztosi jogviszony létrehozása céljából és a biztosok, valamint a minisz-

terelnöki megbízott munkáját segítő foglalkoztatottak részére engedélye-
zett álláshelyek;

d) egyéb, a fenti kategóriába nem sorolható, a kormányzati igazgatási szerv 
alapfeladataiba nem tartozó feladatokra engedélyezett álláshelyek.

3. Az R6. rendelkezései szerint a miniszter az alábbi esetekben javasolhatja az 
általa vezetett, irányított vagy felügyelt kormányzati igazgatási szerv rendelkezé-
sére bocsátott központosított álláshelynek a központosított álláshelyállományba 
történő visszahelyezését:

a) ha az álláshely betöltetlen;
b) az alaplétszámba tartozó álláshelyhez hasonlóan akkor, ha a központosított 

álláshelyen ellátott feladat megszűnt;
c) a központosított álláshelyen ellátott feladat egy másik álláshelyen kerül el-

látásra, tehát ha a feladatot a szerv az alaplétszámába tartozó álláshelyen 
kívánja a továbbiakban ellátni, vagy

d) ha a központosított álláshelyen létrehozott határozott idejű jogviszony 
megszűnt.

A miniszter a javaslatát a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv által 
meghatározottak szerint az alábbi tartalommal teheti meg:

a) az érintett kormányzati igazgatási szerv neve;
b) az álláshely azonosítója;
c) az álláshely besorolási kategóriája;
d) annak az időpontnak a megjelölése, amikortól az álláshely betöltetlen, a 

feladat megszűnt vagy egy másik álláshelyen kerül ellátásra;
e) a központosított álláshelyen létrehozott határozott idejű jogviszony meg-

szűnésének időpontja;
f) a javaslat indokolása, és
g) ha elfogadásra, illetve kiadásra került ilyen, akkor a javaslat tartalmával 

összefüggő jogszabály, határozat, illetve utasítás száma.
Az R6. szerint a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a fenti 

esetekben hivatalból bármikor kezdeményezheti a Kormánynál az álláshely köz-
pontosított álláshelyállományba történő visszahelyezését. A rendelet egy kor-
látot határoz meg, a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv akkor 
kezdeményez he ti a visszahelyezést az álláshely betöltetlenségére hivatkozva, ha 
az álláshely leg alább hat hónapja betöltetlen.
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4. A külszolgálattal egyenrangúak azok az álláshelyek, amelyek a Magyarország 
Európai Unió melletti Állandó Képviseletén foglalkoztatottak részére kerültek enge-
délyezésre, ezért esetükben is a fentiek az irányadók.156

5. Az R6. alapján a Kormány dönthet úgy, hogy valamely álláshelyek esetében állás-
helykeretet állapít meg.

A Kormány álláshelykeretet állapíthat meg az alábbi esetekben:
a) a tartós külszolgálat, külszolgálati felkészülés és a külszolgálatot követő 

átmeneti belső elhelyezés céljából;
b) a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén foglalkoztatot-

tak álláshelyeire;
c) a kormányzati igazgatási szerv számára jogszabályban előírt feladatok vo-

natkozásában.
Az álláshelykeret rendeltetése a fenti a) és b) pont esetében az, hogy ezekben 

az esetekben a Kormány nem határozza meg az álláshelyek besorolási kategóriát, 
kizárólag annyiról rendelkezik határozatában, hogy ezen célokból hány darab állás-
helyet engedélyez.

A külszolgálat céljából történő foglalkoztatás annyira speciális, hogy előfordul 
olyan eset, amikor a foglalkoztatott csak pár napot tölt az álláshelyen, például 
a külszolgálatra történő felkészülés esetében, ezért az álláshelyek besorolása is 
gyakran változik attól függően, hogy épp ki kerül foglalkoztatásra az álláshelyen.  
A Kormánynak indokolatlan többletterhet jelentene, ha heti szinten ezen állás-
helyeket módosítaná, ezért a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára került 
kidolgozásra ez a konstrukció, miszerint a Kormány egy keretet állapít meg, ame-
lyen belül a miniszter szabadon meghatározhatja az álláshelyek besorolási kate-
góriáit.

6. A központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyre is vonatkozik a hat hó-
napos betölteltenség miatti elvonás lehetősége, valamint a kormányzati igazgatási 
szervek közötti álláshely átcsoportosítás is.

57. § [Az álláshely besorolása]

(1) Az álláshely besorolási kategóriái:
a) ügyintéző, ezen belül:

aa)  kormánytanácsos,
ab)  vezető-kormánytanácsos,
ac)  kormányfőtanácsos,
ad)  vezető-kormányfőtanácsos,

b) szakmai vezető,
c) szakmai felsővezető,
d) biztosi jogviszonyban álló személy,

156 Külszolg. tv. 11. § (3) bek.
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e) tanácsadó,
f) politikai felsővezető.

(2) A kormányzati főhivatal és a központi hivatal, valamint a kormány-
hivatal tekintetében az (1) bekezdés a) pontja alá tartozó besorolási ka-
tegóriák helyett az 1. melléklet II. táblázat 1-5. pontja szerinti kategóri-
ákat kell alkalmazni.

(3) A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyet a 
kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát megállapító határozat sorolja 
be az (1) és a (2) bekezdés szerinti kategóriák valamelyikébe.

(4) A központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyet az annak 
betöltését engedélyező határozat sorolja be az (1) vagy a (2) bekezdés 
szerinti kategóriák valamelyikébe.

(5) Az álláshelynek a (2)-(4) bekezdés szerint megállapított besorolását 
a kormányzati igazgatási szerv nem változtathatja meg.

(6) Az álláshely (2)-(4) bekezdés szerint megállapított besorolásának 
módosítását a kormányzati igazgatási szervet irányító, vezető vagy fel-
ügyelő miniszter a Kormány rendeletében meghatározottak szerint kezde-
ményezheti a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervnél.

(7) A tartósan távollévő kormánytisztviselő által betöltött álláshely be-
sorolását a miniszter javaslatára a Kormány módosítja, ha az álláshelyen 
ellátandó feladatok ellátása érdekében ez szükséges és a 134. § (1a) be-
kezdése nem alkalmazható. A kormánytisztviselő távollétének megszűné-
sét követő napon az álláshely besorolása – a Kormány eltérő döntése hiá-
nyában – az eredeti besorolásra visszaáll.

(8) Az álláshelynek a (2)-(4) bekezdés szerint megállapított besorolását 
a Kormány határozatával módosíthatja.

(9) A (6) bekezdés szerinti javaslat tekintetében az 51. § (4) és (5) be-
kezdését megfelelően alkalmazni kell.

1. Az álláshelynek sok tulajdonsága közül az egyik legfontosabb a besorolási 
 kategóriája, hiszen ez határozza meg az álláshelyen foglalkoztatott illetményét 
és a pótszabadságának a mértékét, valamint azt, hogy az álláshelyen milyen jog-
viszony hozható létre.

2. Az álláshelyek besorolása függ attól, hogy milyen kormányzati igazgatási szerv-
ről van szó.

−	 A minisztériumoknál az alábbi besorolási kategóriájú álláshelyek léteznek:
a) Ügyintézői álláshelyek:

aa) kormánytanácsos;
ab) vezető kormánytanácsos;
ac) kormányfőtanácsos;
ad) vezető kormányfőtanácsos.
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b) Szakmai vezetői álláshelyek:
ba) osztályvezető;
bb) főosztályvezető.

c) Szakmai felső vezetői álláshelyek:
ca) helyettes államtitkár;
cb) közigazgatási államtitkár.

d) Biztosi jogviszonyban álló személyek álláshelyei:
da) miniszteri biztos;
db) miniszterelnöki biztos;
dc) kormánybiztos.

e) Politikai szolgálati jogviszonyban állók álláshelyei:
ea) politikai tanácsadó, politikai főtanácsadó;
eb) kabinetfőnök.

f) Politikai felső vezetői álláshely:
fa) államtitkár;
fb) miniszter;
fc) miniszterelnök.

−	 A kormányzati főhivatal és a központi hivatal esetében az alábbi besorolási 
kategóriájú álláshelyeken hozható létre jogviszony:
a) Ügyintézői álláshelyek:

aa) hivatali tanácsos;
ab) vezető hivatali tanácsos;
ac) hivatali főtanácsos I.;
ad) hivatali főtanácsos II.;
ae) vezető hivatali főtanácsos.

b) Szakmai vezetői álláshelyek:
ba) osztályvezető;
bb) főosztályvezető.

c) Szakmai felsővezetői álláshelyek:
ca) a kormányzati főhivatal és a központi hivatal vezetője;
cb) a kormányzati főhivatal és a központi hivatal vezetőhelyettese.

−	 A fővárosi és megyei kormányhivataloknál az alábbi besorolási kategóriájú 
 álláshelyekkel rendelkezhetnek:
a) Ügyintézői álláshelyek:

aa) hivatali tanácsos;
ab) vezető hivatali tanácsos;
ac) hivatali főtanácsos I.;
ad) hivatali főtanácsos II.;
ae) vezető hivatali főtanácsos.

b) Szakmai vezetői álláshelyek:
ba) osztályvezető;
bb) főosztályvezető;
bc) a járási hivatalvezető;
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bd) a járási hivatalvezető-helyettes;
be) igazgató.

c) Szakmai felső vezetői álláshely:
ca) főigazgató.

d) Politikai vezetői álláshely:
da) kormánymegbízott.

Az egyes kormányzati igazgatási szervtípusok között a besorolási kategóriák 
eltérését a szervek speciális vezetői struktúrája indokolja. Az ügyintézői beso-
rolások különbözősége abból fakad, hogy a háttérintézmények annyira sokrétű 
feladatokat látnak el a minisztériumokhoz képest, rendelkeznek területi szervek-
kel, ami miatt indokolt eggyel több besorolási kategória biztosítása az illetmények 
meghatározásához.

3. A Kormány az álláshelyek besorolásait mind az alaplétszámba, mind a közpon-
tosított álláshelyállományba tartozó álláshelyek esetében meghatározza abban a 
határozatában, amikor magát az álláshely betöltését engedélyezi. A Kormány mel-
lőzheti a besorolási kategóriák meghatározását abban az esetben, ha az álláshe-
lyek tekintetében álláshelykeretet állapított meg.

A Kormány a határozatában nem az álláshely azonosítók szerint határozza meg 
az álláshelyek besorolási kategóriáit, hanem azt rögzíti, hogy az egyes besorolási 
kategóriákból hány darab álláshellyel rendelkezik az adott szerv, amelyen belül a 
szerv szabadon létesíthet foglalkoztatási jogviszonyt.

4. Az álláshely besorolási kategóriáját kizárólag a Kormány módosíthatja, a kor-
mányzati igazgatási szervnek erre nincs jogköre. Kivételt képeznek ez alól az állás-
helykeretbe tartozó álláshelyek.

A kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter javas-
latot tehet az álláshely besorolási kategóriájának módosítására a kormányzati sze-
mélyügyi igazgatásra kijelölt szervnél. A javaslat megtételére a többi álláshelyekkel 
kapcsolatos eljárási szabályok irányadók.

A besorolási kategória módosítására az alaplétszámba, valamint a központosí-
tott álláshelyállományba tartozó álláshelyek esetében is lehetőség van.

5. Előfordulhat olyan eset, hogy az álláshelyen foglalkoztatott tartós távollévőnek 
minősül valamely okból kifolyólag. Azonban az ő távolléte esetére is szükséges 
az általa ellátott feladatok folyamatos biztosítása, ezért a törvény lehetővé teszi, 
hogy ilyen esetben a Kormány a tartósan távollévő kormánytisztviselő által betöl-
tött álláshely besorolási kategóriáját a foglalkoztatott visszatéréséig ideiglenesen 
módosíthassa. Az ideiglenes besorolási kategória a Kormány eltérő döntése hiá-
nyában visszaáll az eredeti besorolásra.

Az ideiglenes besorolási kategória intézménye azért szükséges, mert előfordul-
hat olyan eset, hogy alacsonyabb vagy magasabb bérigényű személlyel tudja csak 
a szerv betölteni azt az álláshelyet, azonban a feladatok folyamatos ellátásának 
biztosítása érdekében szükséges az új foglalkoztatottal a jogviszony létesítése.
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Az ideiglenes besorolási kategória nyilvántartása azonban mind a kormányza-
ti igazgatási szervek, mind a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv 
 által nehézségekbe ütközik, aminek az orvoslása érdekében a törvény módosítása 
alapján a tartósan távollévő kormánytisztviselő álláshelyén határozott ideig foglal-
koztatott részére az álláshely besorolási kategóriájától eggyel alacsonyabb, illetve 
eggyel magasabb besorolási kategóriához tartozó illetménysávba eső illetmény is 
kifizethető.

Az álláshely besorolási kategóriájának ideiglenes módosítását szintén a kormány-
zati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter javaslata alapján 
módosíthatja a Kormány. A javaslat megtételére a korábbi eljárási szabályok irány-
adók azzal, hogy az R6. alapján szükséges feltüntetni az álláshelyet betöltő kor-
mánytisztviselő távollétének várható időtartamát is.

58. § [Az álláshely betöltésének feltételei]

(1) Az álláshely olyan személlyel tölthető be, aki az adott álláshely vo-
natkozásában megfelel

a) az 54. § (1) bekezdése szerinti jogviszony létesítésére jogsza-
bályban meghatározott feltételeknek,

b) a munkáltatói jogkör gyakorlója által a (2) bekezdés szerint meg-
határozott szakmai követelményeknek.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója – az álláshelyen ellátandó feladat 
és a (3) bekezdés szerinti kormányrendeletben foglaltak figyelembevé-
telével – meghatározza az álláshely betöltésének szakmai feltételeit, így 
különösen:

a) az iskolai végzettséget,
b) az egyéb szakképzettséget,
c) a közigazgatási alap-, illetve szakvizsga, jogi szakvizsga, tudo-

mányos fokozat meglétét, egyéb közigazgatási tanulmányokat,
d) a nyelvismeretet,
e) a szakmai tapasztalatot, és
f) a képzési kötelezettség teljesítését.

(3) A Kormány rendeletben állapítja meg a (2) bekezdés szerinti szakmai 
és képesítési követelmények meghatározásának szempontjait és kereteit.

1. A korábbi jogállási törvényektől eltérően a Kit. nagyobb szabadságot biztosít 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának a jogviszony-létesítés esetén abból a szem-
pontból, hogy nem határoz meg szigorú szabályokat az álláshelyek betöltésére. 
A Kttv. szabályai szerint vezetői kinevezést csak az kaphat, aki felsőfokú iskolai 
végzettséggel rendelkezik, és jogi vagy közigazgatási szakvizsgát tett. A Kit. ezzel 
a szemlélettel szakított, mindenkire az általános szabályokat alkalmazza azzal, 
hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója meghatározhat egyéb szakmai feltételeket 
a jogviszony létesítéséhez az általános alkalmazási feltételeken felül. Míg a Kttv. 
által szabályozott, szenioritás elvén működő rendszerben a tisztviselő szolgálati 
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idejéhez igazodott a besorolási osztály, addig a Kit. által bevezetett új rendszerben 
az álláshely független az álláshelyet betöltő tisztviselőtől korától, szakmai tapasz-
talatától.

A törvény két feltételt határoz meg az álláshely betöltésére, így azzal tölthető be:
a) aki megfelel a különböző jogviszonyok esetében külön meghatározott fel-

tételeknek, például politikai szolgálati jogviszonyban államtitkárrá minden 
büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható 
személy kinevezhető; kormányzati szolgálati jogviszonyban minden bün-
tetlen előéletű, cselekvőképes, legalább érettségi végzettséggel vagy kö-
zépszintű szakképzettséggel rendelkező, magyar állampolgárságú személy 
kinevezhető;

b) aki megfelel a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott szakmai 
követelményeknek.

2. A munkáltatói jogkör gyakorlója belső szabályzatában határozza meg azokat a 
követelményeket, amely teljesítése esetén az adott álláshely betölthetővé válik.

A munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva, a kormányzati 
igazgatási szerv szakmai összetétele, a kormányzati igazgatási szerv által ellátandó 
feladatok jellege alapján és a helyi munkaerőpiac helyzetének figyelembevételével 
állapíthatja meg szabályzatában a kormányzati igazgatási szerv álláshelyei betölté-
sének szakmai és képesítési feltételeit.

3. A munkáltatói jogkör gyakorlójának nemcsak az álláshely betöltésének szakmai 
feltételeit kell meghatároznia, hanem az álláshelyen ellátandó feladatokat is. Így a 
szakmai feltételek meghatározásánál a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelem-
mel kell lennie arra, hogy biztosítsa az álláshelyen ellátandó feladatok szakszerű 
és hatékony ellátását, tehát figyelemmel kell lennie arra, hogy az adott álláshelyen 
milyen feladat kerül ellátásra. A feltételek meghatározásánál további feltétel, hogy 
a jogszabályokban előírt egyéb szakmai és képesítési feltételeknek továbbra is meg 
kell felelnie bizonyos megbízatásoknál, ilyen például a belső ellenőr.

59. § [Az álláshely-váltás]

(1) Nem érinti a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyá-
nak fennállását, ha a kormánytisztviselőt a kormányzati igazgatási szerv 
egyik álláshelyéről ugyanazon kormányzati igazgatási szerv másik állás-
helyére helyezik.

(2) Ha az (1) bekezdés szerinti álláshelyváltás következtében a munkál-
tatói jogkör gyakorlójának személye is megváltozik, az álláshelyváltásról 
szóló munkáltatói intézkedést a korábbi munkáltatói jogkör gyakorlójának 
egyetértésével a leendő munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg.
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Álláshelyváltásra akkor kerülhet sor, ha egy kormányzati igazgatási szerven belül 
meghatározott álláshelyről a foglalkoztatott egy másik álláshelyre kerül át. A jogin-
tézmény szabályozására azért volt szükség, mert valamennyi álláshely egy egyedi 
azonosítóval rendelkezik, így jogviszony megszűnéséről és új jogviszony létrejötté-
ről kellene beszélni, ha ugyanazon kormányzati igazgatási szervnél kerül áthelye-
zésre a foglalkoztatott egyik álláshelyről a másikra. Annak elkerülése érdekében, 
hogy a jogviszony megszakadjon, a törvény kimondja, hogy nem érinti az állás-
helyváltás a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállását.

Álláshelyváltásra kerülhet sor abban az esetben, ha a kormánytisztviselőt mun-
kája elismeréseként magasabb besorolási kategóriába kívánják helyezni, vagy ak-
kor, ha a kormánytisztviselő másik szervezeti egységre kerül át, és ezért indokolt 
arra az álláshelyre helyezni, amely feladatait el fogja látni a jövőben.

Az álláshelyváltás jogintézményének fontos szerepe van a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának szempontjából, hiszen a szenioritáson alapuló előmenetel megszün-
tetésével ezzel válik a foglalkoztatott motiválhatóvá, hogy átkerülhet egy maga-
sabb besorolási kategóriájú álláshelyre.

60. § [A kormányzati igazgatási szervnek az álláshely-nyilvántartás-
sal kapcsolatos feladata]

A kormányzati igazgatási szervnek a jogosultságkezelési nyilvántartásban 
szereplő kormánytisztviselője a Kormány rendeletében meghatározottak 
szerint közreműködik az álláshely-nyilvántartásban szereplő adatok keze-
lésében és az álláshely-nyilvántartással kapcsolatos feladatok ellátásában.

A kormányzati igazgatási szerv a Kit. alapján az álláshelyeiről meghatározott nyil-
vántartást vezet, amelyet a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv 
működtet.

A kormányzati igazgatási szervnél az a kormánytisztviselő, aki a jogosultság-
kezelési nyilvántartás szerint jogosultsággal rendelkezik a rendszer tekintetében, 
köteles közreműködni az álláshely-nyilvántartás folyamatos vezetésében az őt fog-
lalkoztató szerv tekintetében.

Az álláshely-nyilvántartás folyamatos vezetése elengedhetetlenül szükséges a 
kormányzati igazgatási szervek részéről, figyelemmel arra, hogy a nyilvántartás 
létrehozásának célja az volt, hogy a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt 
szerv útján a Kormány bármikor naprakész adatokat kaphasson arra vonatkozóan, 
hogy hányan, milyen jogviszonyban, milyen besorolási kategóriákban dolgoznak az 
érintett szerveknél. További fontos adatszolgáltatási lehetőség a rendszerből, hogy 
az adott szervek hány betöltetlen álláshellyel rendelkeznek, és az adott álláshely 
mióta betöltetlen, ami az álláshelyek hat hónapos betöltetlenségére vonatkozó köz-
pontosított álláshelyállományba történő visszahelyezési jogkörének érvényesítése 
érdekében szükséges.
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A nyilvántartás vezetése a gyakorlatban úgy valósul meg, hogy minden szerv 
rendelkezik az Álláshely Nyilvántartó Rendszerhez szerkesztői jogosultsággal.  
A szerkesztői jogosultsággal rendelkező kormánytisztviselők kötelesek rögzíteni 
minden olyan álláshellyel kapcsolatos változást, amely vagy a Kormány döntésén 
alapul, vagy a Kormány döntésétől függetlenül, a munkáltatói jogkör gyakorlója 
döntésének megfelelően szükséges. A Kormány döntésén azok a változások ala-
pulnak, amelyek az álláshelyek besorolási kategóriájára, darabszámára, valamint 
engedélyezésének időtartamára vonatkoznak. A Kormány döntésétől független 
változás például, ha egy álláshely átkerül egy másik szervezeti egységhez; ha egy 
álláshely betöltetlenné vagy betöltötté válik, illetve, ha az álláshelyen foglalkozta-
tott jogviszonya megváltozik.

A kormányzati személyügyi igazgatási központ feladatai

61. § [A kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatainak 
ellátása]

(1) A kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait a Kormány 
által rendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban: kormányzati személyügyi 
igazgatásra kijelölt szerv) látja el.

(2) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az e törvény 
szerinti feladatai ellátásához jogosult a közszolgálati személyügyi nyilván-
tartásban szereplő adatok kezelésére.

1. A Kit. a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait ellátó szervet 
nem határozta meg, a Kormányra bízta, hogy rendeletében jelölje ki, hogy mely 
szerv látja el ezeket a feladatokat. A Kormány Statútum 6/A. §-a alapján a Kor-
mány a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait ellátó szervként a 
Miniszterelnöki Kormányirodát jelölte ki. A Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás 39. §-a értelmében 
a kormányzati igazgatásért felelős helyettes államtitkár a titkársága útján ellátja a 
kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait.

A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv rendeltetése, hogy a Kor-
mány létszámgazdálkodási feladatainak ellátását segítse azáltal, hogy az álláshe-
lyekkel kapcsolatos miniszteri kérelmeket feldolgozza, azokkal kapcsolatban ameny-
nyiben szükséges, kiegészítő információkat kér annak érdekében, hogy a Kormány 
részére a megalapozott döntés érdekében felterjessze a kérelmeket. További ren-
deltetése, hogy a Kormányt a kormányzati igazgatási szervek létszáma, létszám-
gazdálkodása, foglalkoztatottjai tekintetében megfelelő információkkal, adatokkal 
elláthassa. Ennek érdekében tartalmaznak a jogszabályok számos adatszolgáltatá-
si és tájékoztatási kötelezettséget a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt 
szerv felé, amely adatok tekintetében feljogosítja a szervet arra, hogy ezeket az 
adatokat megismerhesse és kezelhesse.
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2. A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a köz-
szolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabá-
lyokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról 
szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) meghatározza, hogy 
az alapnyilvántartásból pontosan milyen adatok megismerésére jogosult a szerv.

62. § [A kormányzati személyügyi igazgatási feladatok]

(1) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv kezeli a köz-
pontosított álláshely-állományt.

(2) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv gondoskodik a 
kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának 52. § szerinti felülvizsgá-
latáról.

(3) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv fogadja és fel-
dolgozza a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámával és az állás-
hellyel kapcsolatos javaslatokat.

(4) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv előkészíti a 
Kormány számára a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámával, a 
központosított álláshelyállománnyal és az álláshellyel kapcsolatos dönté-
seket és gondoskodik a döntések végrehajtásáról.

(5) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv – a Kormány 
rendeletében meghatározottak szerint – ellenőrzi a Kormánynak a kor-
mányzati igazgatási szervek alaplétszámával, a központosított állás hely-
állománnyal és az álláshellyel kapcsolatos döntéseinek végrehajtását.

(6) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezeti az 
 Álláshely Nyilvántartó Rendszer részét képező álláshely-nyilvántartást és 
a jogosultságkezelési nyilvántartást.

(7)
(8)
(9) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a 95. § (9) be-

kezdése szerinti tájékoztatás alapján nyilvántartja
a) az érintett kormánytisztviselő személyazonosító adatait,
b) a kormánytisztviselő által engedély alapján végzett vagy bejelen-

tett tevékenység meghatározását,
c) a kormánytisztviselő által engedély alapján végzett vagy bejelen-

tett tevékenység ellátásának kezdőidőpontját,
d) a 95. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatást tevő kormányzati 

igazgatási szerv adatait.
(10) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a Kormány 

rendeletében meghatározottak szerint közreműködik a Kormány munkál-
tatói feladatainak ellátásában.

(11) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az (1)-(10) 
bekezdésben foglaltakon túl ellátja a törvényben vagy kormányrendelet-
ben számára megállapított egyéb feladatokat.
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(12) A kormányzati igazgatási szerv – a Kormány rendeletében meghatá-
rozott kivétellel – a Kormány rendeletében meghatározott tartalommal és 
formában előzetesen tájékoztatja a kormányzati személyügyi igazgatásra 
kijelölt szervet valamennyi nem rendszeres személyi juttatásról.

1. A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az alábbi feladatokat 
lát ja el:

−	 kezeli a központosított álláshelyállományt;
−	 gondoskodik a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának felülvizsgá-

latáról;
−	 fogadja és feldolgozza a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámával és 

az álláshelyekkel kapcsolatos javaslatokat;
−	 előkészíti a Kormány számára a kormányzati igazgatási szervek alaplétszá-

mával, a központosított álláshelyállománnyal és az álláshelyekkel kapcso-
latos döntéseket, amelyek négyezres kormányhatározat formájában szü-
letnek meg;

−	 ellenőrzi a Kormány létszámgazdálkodással kapcsolatos döntéseinek vég-
rehajtását, szükség szerint a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal bevonásával;

−	 vezeti az álláshely-nyilvántartást;
−	 nyilvántartásában vezet kormánytisztviselői személyazonosító adatokat, 

kormánytisztiviselői tevékenységeket és azok időpontjait;
−	 közreműködik a Kormány munkáltatói feladatainak ellátásában, melynek 

keretében ellenőrzi a munkáltatói jogkör gyakorlását, ideértve az álláshely 
betöltése feltételei betartásának és a kormányzati igazgatási szerv számára 
a Kit.-ben előírt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését;

−	 ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben számára megállapított 
egyéb feladatokat;

−	 tájékoztatást ad a nem rendszeres személyi juttatásokról.

2. Annak érdekében, hogy a Miniszterelnöki Kormányiroda megfelelő adatokkal és 
információkkal rendelkezzen a Kormány létszámgazdálkodási feladatainak ellátá-
sához, a kormányzati igazgatási szerveknek három körben van adatszolgáltatási 
kötelezettségük a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv felé:

a) létszámgazdálkodással kapcsolatos;
b) összeférhetetlenséggel kapcsolatos;
c) nem rendszeres juttatások kifizetésével kapcsolatos adatok tekintetében.

a) A fenti három adatszolgáltatási körnek a pontosabb tartalmát az R6. határozza 
meg. Ennek megfelelően az R6. szerint az első körbe tartozó kötelezettség tel-
jesítése érdekében a kormányzati igazgatási szerv tájékoztatja – a kormányzati 
személyügyi igazgatásra kijelölt szerv által meghatározott módon – a kormányzati 
személyügyi igazgatásra kijelölt szervet az alábbiakról:

−	 az álláshelyen fennálló jogviszony megszűnésének, megszüntetésének idő-
pontjáról;
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−	 a jogviszonynak az üres álláshelyen történő létrehozásáról és a jogviszony 
kezdő időpontjáról;

−	 az álláshely-nyilvántartásban rögzített adatot érintő változásról;
−	 az álláshely-nyilvántartás vonatkozásában a kormányzati igazgatási szerv 

nevében szerkesztési vagy betekintési jogosultsággal rendelkező szemé-
lyében bekövetkező változásról.

Erre az adatszolgáltatásra a Miniszterelnöki Kormányirodának azért van szüksé-
ge, hogy ellenőrizni tudja a kormányzati igazgatási szervek létszámgazdálkodását. 
Tekintettel arra, hogy a Kit. alapján a legalább hat hónapja betöltetlen álláshelyet a 
Kormány elvonja a szervtől, a Miniszterelnöki Kormányiroda az adatszolgáltatások 
alapján ellenőrzi azt, hogy a jogviszonyok létesítése az üres álláshelyeken mikor 
történt, az érintett álláshely mióta betöltetlen, esetleg már egyébként is foglal-
koztatott személy álláshelyváltására került sor, kizárólag az álláshely elvonásának 
elkerülése érdekében.

b) Az R6. rendelkezései szerint a kormányzati igazgatási szerveknek az 
összeférhetetlenségi bejelentésekkel kapcsolatban is tájékoztatnia kell a kormány-
zati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet. A második körbe tartozó adatszolgál-
tatásnak az alábbiakra kell kiterjednie:

−	 az érintettet foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv neve;
−	 az érintett kormánytisztviselő családi és utóneve, születési családi és utó-

neve, születési helye és ideje;
−	 a kormánytisztviselő által a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye 

alapján végzett tevékenység meghatározása és a tevékenység megkezdé-
sének időpontja;

−	 a kormánytisztviselő által a gyakorolható tevékenység végzésére irányuló 
jogviszony alapjául szolgáló tevékenység meghatározása és a tevékenység 
megkezdésének időpontja;

−	 a kormányzati igazgatási szerv részéről tájékoztatást tevő személy neve és 
feladatköre.

Ennek az adatszolgáltatási körnek azért van jelentősége, hogy a Kormány fel 
tudja mérni munkáltatóként, hogy hány kormánytisztviselő létesít egyéb jogvi-
szonyt a Kit. rendelkezései alapján.

c) A harmadik adatszolgáltatási kört a nem rendszeres juttatások kifizetésének 
bejelentése teszi ki. Ennek megfelelően a kormányzati igazgatási szervnek be kell 
jelentenie előzetesen a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervnek a 
foglalkoztatottak részére kifizetésre kerülő, nem rendszeres személyi juttatásokat. 
A rendelkezés mögött az a szándék húzódik, hogy a Kit. megalkotásának egyik cél-
ja az volt, hogy átláthatóbb keretek között kerüljenek foglalkoztatásra az emberek 
a közigazgatásban, versenyképes bért kapjanak, és az új törvény elfogadásával 
az illetmények emelése is megtörténhet. Az illetmények emelésével egyidejűleg a 
jogalkotó csökkentette a kifizetésre kerülhető béren kívüli juttatások körét is an-
nak érdekében, hogy a munkáltatói jogkört gyakorlók is elsődlegesen az illetmény 
emelésében lássák a kormánytisztviselők motiválását.
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Az R6. alapján a kormányzati igazgatási szervnek az alábbiakat kell megkülde-
nie a Miniszterelnöki Kormányiroda részére:

−	 a tervezett nem rendszeres személyi juttatásban részesülő kormánytiszt-
viselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv nevét;

−	 a kormányzati igazgatási szerv részéről a nem rendszeres személyi juttatás 
biztosításával kapcsolatban döntéshozásra jogosult (vezető) személy nevét 
és feladatkörét (beosztását);

−	 annak az álláshelynek az azonosítóját, amelyen foglalkoztatott személy 
nem rendszeres személyi juttatásban részesül;

−	 az érintett családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési 
helyét és idejét;

−	 a nem rendszeres személyi juttatás típusát és összegét;
−	 a nem rendszeres személyi juttatás kifizetésének időpontját;
−	 a kormányzati igazgatási szerv részéről tájékoztatást tevő személy nevét 

és feladatkörét.

A jogalkotó gondolt arra az esetre, amikor az év valamely időszakában a kor-
mányzati igazgatási szervnél foglalkoztatottak teljes körénél kerül sor valamilyen 
nem rendszeres személyi juttatás kifizetésére. Ebben az esetben elegendő meg-
jelölni azt, hogy hány foglalkoztatott, milyen jogcímen és milyen összegben fog 
részesülni a béren kívüli juttatásban. Feltétel azonban, hogy valamennyi foglal-
koztatott azonos mértékben részesüljön a kifizetésben. Ilyen juttatásnak tekinthe-
tő különösen a cafetéria-juttatás, amikor a SZÉP-kártyára történik meg az utalás 
valamennyi foglalkoztatott esetében, függetlenül attól, hogy a SZÉP-kártya mely 
alszámlájára kerül kifizetésre az összeg, hiszen a juttatás jogcíme és a juttatás 
összege azonos mindenkinél.157

3. Az R6. szerint valamennyi adatszolgáltatási kötelezettség formáját és módját a 
kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv határozza meg. Ha a tájékoz-
tatás nem felel meg az R6. rendelkezéseinek, valamint annak a formának, amit 
a Miniszterelnöki Kormányiroda meghatározott, akkor a kormányzati személyügyi 
igazgatásra kijelölt szerv határidő tűzésével hiánypótlásra hívhatja fel a kormány-
zati igazgatási szervet.

Az adatszolgáltatási kötelezettség azonban nemcsak a kormányzati személyügyi 
igazgatási szervek tekintetében áll fenn a kormányzati személyügyi igazgatásra 
kijelölt szerv felé, hanem a Miniszterelnöki Kormányirodának is vannak kötelezett-
ségei a kormányzati igazgatási szervek irányába.

A Miniszterelnöki Kormányiroda terjeszti fel döntésre a Kormány részére az 
egyes miniszterektől érkező álláshelyigényléssel kapcsolatos kérelmeket. Így a 
kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv köteles tájékoztatni a javaslatot 
tevő minisztert és az érintett kormányzati igazgatási szervet:

−	 az alaplétszámába tartozó álláshelynek a központosított álláshelyállomány-
ba történő helyezéséről;

157 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhaszná-
lásának szabályairól.
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−	 a kormányzati igazgatási szerv által igényelt álláshelyekkel kapcsolatos 
döntésről, ha a Kormány határozatával döntött róla, és

−	 ha a kormányhatározat elírást, számítási hibát tartalmaz, és az nem hat ki 
az ügy érdemére, a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv – a 
Kormány újabb döntése nélkül – kijavítja az elírást, illetve a számítási hibát 
az álláshely-nyilvántartásban, és erről tájékoztatja az érintett szervet.

A gyakorlatban ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítése úgy történik meg, 
hogy a Kormány határozatát a Miniszterelnöki Kormányiroda eljuttatja a titkos ügy-
iratkezelési irodákon keresztül az érintett szerv részére annak érdekében, hogy 
rendelkezzen az állományához szükséges információkkal.

4. Vannak bizonyos eljárások, amelyeket a kormányzati személyügyi igazgatásra 
kijelölt szerv hivatalból jogosult megindítani.

Ilyen eset, amikor a közfeladatok változása miatt álláshely átcsoportosítására 
van szükség a kormányzati igazgatási szervek között, de az érintettek nem kez-
deményezik a Miniszterelnöki Kormányirodánál a szükséges döntések meghoza-
talát, akkor a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv kezdeményezi a 
Kormánynál a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely át-
csoportosítását egy másik kormányzati igazgatási szervhez. Az Álláshely Nyilván-
tartó Rendszerben ugyanis a szerveknek kötelességük vezetni az álláshelyekkel 
kapcsolatos változásokat, így a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv 
az érintett szakterülettel foglalkozó álláshelyek számát a szervezeti és működési 
szabályzat alapján viszonylag egyértelműen meg tudja állapítani.

A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv kezdeményezheti hivatal-
ból továbbá a Kormánynál a kormányzati igazgatási szerv rendelkezésére bocsátott 
központosított álláshelynek a központosított álláshelyállományba történő visszahe-
lyezését, ha az álláshely legalább 6 hónapja betöltetlen.

5. A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervnek ellenőrzési jogosult-
sága is van. Az ellenőrzés során a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt 
szerv vezetője, illetve az általa feljogosított, a kormányzati személyügyi igazgatás-
ra kijelölt szerv alkalmazásában álló személy:

−	 megkeresheti az érintett kormányzati igazgatási szervet, amely köteles a 
kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervvel együttműködni;

−	 megismerheti a közszolgálati alapnyilvántartásban rögzített adatokat;
−	 személyügyi iratokba betekinthet;
−	 a kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezete vezetőjének és az érin-

tett foglalkoztatott közvetlen vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett 
meghallgathatja a kormányzati igazgatási szerv által foglalkoztatott sze-
mélyt, aki köteles a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervvel 
együttműködni.

Ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kormányzati igazgatási szerv 
nem megfelelően hajtotta végre az álláshellyel kapcsolatos döntést, a kormányzati 
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személyügyi igazgatásra kijelölt szerv felhívja a kormányzati igazgatási szerv veze-
tőjét a döntés végrehajtása érdekében szükséges intézkedés megtételére.

Ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a munkáltatói jogkör gyakor-
lása nem megfelelő, a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv felhívja a 
munkáltatói jogkör gyakorlóját a szükséges intézkedés megtételére.

6. A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv feladatait tekintve megál-
lapítható, hogy a létszámgazdálkodás központi szervének tekinthető, amely képes 
arra, hogy adatokat szolgáltasson a Kormány és a miniszterelnök részére a kor-
mányzati igazgatási szervek létszámáról és az álláshelyet betöltők részére kifizetett 
béren kívüli juttatásokról. A kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatottak 
számát azonban továbbra sem lehetséges egyértelműen megállapítani, tekintettel 
a részmunkaidős foglalkoztatásra, valamint arra az esetre, amikor egy tartós távol-
lévő kormánytisztviselő álláshelyét tölti be ideiglenesen egy másik személy, ilyen 
esetben két foglalkoztatottról beszélünk.

62/A. § [Álláshely-nyilvántartás]

(1) Az álláshely-nyilvántartás a kormányzati igazgatási szervek álláshe-
lyei vonatkozásában tartalmazza:

a) az álláshellyel rendelkező szerv nevét, PIR számát, adószámát,
b) annak a szervezeti egységnek a nevét és szervezeti hierarchiában 

elfoglalt helyét, amelyhez az álláshely tartozik,
c) az álláshely azonosítóját,
d) az álláshely típusát (alaplétszámba tartozó álláshely vagy köz-

pontosított álláshelyállományba tartozó álláshely),
e) az álláshely besorolási kategóriáját,
f) az álláshelyen fennálló jogviszony létesítő okirata szerinti illet-

mény vagy munkabér összegét, valamint az álláshelyen fennálló 
jogviszony alapján kifizetett – illetményen vagy munkabéren fe-
lüli – juttatások, támogatások összegét,

g) annak tényét, hogy az álláshely betöltött-e vagy üres, illetve, 
hogy az álláshelyet betöltő személy tartósan távol van és más 
személlyel ideiglenesen be van töltve az álláshely,

h) az álláshelyen fennálló jogviszony típusát,
i) annak tényét, hogy az álláshelyen fennálló jogviszony határozott 

idejű vagy határozatlan,
j) ha az álláshelyen fennálló jogviszony határozott idejű, akkor a 

jogviszony megszűnésének időpontját,
k) annak tényét, hogy az álláshely betöltését a Kormány határozott 

vagy határozatlan időre engedélyezte,
l) a részmunkaidős foglalkoztatás tényét és azt, hogy az adott állás-

helyen hány jogviszony áll fenn,
m) az álláshely finanszírozási formáját (hazai, európai uniós, vegyes),
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n) ha az álláshely betöltését a Kormány határozott időre engedé-
lyezte, az engedélyben szereplő határidőt,

o) az álláshely betöltését engedélyező, illetve az álláshellyel kap-
csolatos egyéb határozat, utasítás vagy egyéb munkáltatói intéz-
kedés számát, és

p) az alaplétszámmal kapcsolatos határozat, utasítás vagy egyéb 
munkáltatói intézkedés számát.

(2) Az álláshely-nyilvántartás – az (1) bekezdésben meghatározott ada-
tokon felül – a 61. § (2) bekezdése szerinti célból tartalmazza az állás-
helyet betöltő személy(ek) alábbi személyazonosító adatait:

a) családi és utónév (születési családi és utónév), valamint
b) születési hely és idő.

(3) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a (2) bekezdés 
szerinti személyes adatot az érintettet foglalkoztató kormányzati igazga-
tási szervnél fennálló foglalkoztatási jogviszony megszűnését vagy meg-
szüntetését követő öt évig kezeli.

(4) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv hozzáférést 
biztosít az álláshely-nyilvántartáshoz a 62/B. § szerinti jogosultságkeze-
lési nyilvántartásban szereplő, szerkesztési és a betekintési jogosultság-
gal rendelkező személyek részére.

(5) Az álláshely-nyilvántartás a kormányzati igazgatási szervek állás-
helyeinek nyilvántartásáról szóló kormányrendeletben meghatározottak 
szerint összekapcsolásra kerül a kormányzati igazgatási szervek közszol-
gálati alapnyilvántartásaival, az általuk használt személyügyi nyilvántar-
tó programokkal, a továbbképzési és teljesítményértékelő rendszerrel, 
a közfeladat-kataszterrel, a központosított illetményszámfejtő rendszer 
által használt nyilvántartással, valamint a Kormányzati Személyügyi Dön-
téstámogató Rendszerrel.

1. A Kit. alapján a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a kormány-
zati igazgatási szervek álláshelyei vonatkozásában nyilvántartja:

−	 a szerv nevét, PIR-számát, adószámát;
−	 a szervezeti egység nevét, amelyhez az álláshely tartozik;
−	 az álláshely azonosítóját;
−	 azt, hogy az álláshely alaplétszámba vagy a központosított álláshelyállo-

mányba tartozó;
−	 az álláshely besorolási kategóriáját;
−	 az álláshelyen fennálló jogviszony típusát;
−	 annak tényét, hogy a jogviszony határozott vagy határozatlan idejű;
−	 ha a jogviszony határozott idejű, akkor a határozott idő lejártának idő-

pontját;
−	 annak tényét, hogy az álláshely betöltött vagy betöltetlen, illetve azt, hogy 

ha az álláshelyet betöltő személy tartósan távol van, és más személlyel van 
ideiglenesen betöltve az álláshely;
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−	 annak tényét, hogy az álláshely határozott vagy határozatlan időre került 
engedélyezésre;

−	 ha az álláshely határozott időre lett engedélyezve, akkor a határozott idő 
lejártát;

−	 a részmunkaidős foglalkozás tényét és azt, hogy hány személy került fog-
lalkoztatásra részmunkaidőben az álláshelyen;

−	 az álláshely finanszírozási formáját;
−	 az álláshely betöltését engedélyező, vagy az álláshellyel kapcsolatos egyéb 

határozat, utasítás vagy munkáltatói intézkedés számát.

2. A Kit 2020. június 1. napjától hatályos rendelkezései alapján az álláshely- 
nyilvántartásnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat is:

−	 az álláshelyet betöltő személy családi és utónevét;
−	 az álláshelyet betöltő személy születési helyét és idejét;
−	 az álláshelyet betöltő, a jogviszonyának létrehozására vonatkozó okirat 

szerinti illetményét, munkabérét;
−	 az álláshelyen fennálló jogviszony alapján kifizetett béren kívüli juttatások, 

támogatások összegét.

3. A fentiek megvalósítását szolgálja az Álláshely Nyilvántartó Rendszer, amelyet 
a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezet. Az adatkezelési szabá-
lyok megfelelése érdekében szükséges meghatározni, hogy a nyilvántartással kap-
csolatosan az adatkezelés jogszerűségéért ki a felelős; a kormányzati személyügyi 
igazgatásra kijelölt szerv vezetője által kijelölt személy a felelős. Az adatvédelmi 
szabályokra tekintettel szükséges volt meghatározni azt az időpontot, ameddig a 
kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a foglalkoztatottak személyes 
adatait kezelheti. A jogalkotó a foglalkoztatási jogviszony megszűnését vagy meg-
szüntetését követő öt évet határozott meg a személyes adatok kezelését illetően.

4. Az Álláshely Nyilvántartó Rendszerben kétféle jogosultság került létrehozásra.
A szerkesztési jogosultsággal rendelkező személyek a saját szervük tekinteté-

ben jogosultak és kötelesek is az álláshelyeket napi szinten karbantartani, vagyis 
az álláshelyekkel kapcsolatos valamennyi változást a rendszerben rögzíteni.

A betekintési jogosultsággal rendelkező személyek a saját szervük tekintetében 
azonban nem rendelkeznek rögzítési lehetőséggel, kizárólag az álláshelyek pilla-
natnyi állapotát tekinthetik meg, azokról lekérdezéseket végezhetnek. Szerkesztői 
jogosultságot annak a személynek érdemes kérni, aki a rögzítéseket napi szinten 
el tudja végezni, míg a betekintési jogosultság elsősorban a vezetők részére lehet 
hasznos.

A rendszerhez az egyes jogosultságokat a kormányzati személyügyi igazgatásra 
kijelölt szerv engedélyezheti, és az is jogosult létrehozni a rendszerben, és arról 
értesíteni az érintetteket.
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5. A fentieken felül a Kit. módosítása alapján az álláshely-nyilvántartás 
összekapcsolásra kerül az alábbi rendszerekkel:

a) a kormányzati igazgatási szervek közszolgálati alapnyilvántartásaival;
b) a kormányzati igazgatási szervek által használt személyügyi nyilvántartó 

programokkal;
c) a továbbképzési és teljesítményértékelő rendszerrel;
d) a közfeladat-kataszterrel;
e) a központosított illetményszámfejtő rendszer által használt nyilvántartással 

(KIRA),
f) a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerrel (KSZDR).158

A módosítások a kormányzati központi létszámgazdálkodási rendszer következő 
lépését jelentik annak érdekében, hogy a Kormány egy rendszeren keresztül adatot 
kaphasson a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatottak vonatkozásában 
valamennyi releváns adatról, és ezzel ténylegesen meghatározható legyen nem-
csak az engedélyezett álláshelyek száma, hanem a ténylegesen foglalkoztatottak 
száma is. Ezen kívül fontos, hogy a Kormány ne csak az álláshelyeket illetően kap-
hasson információkat, hanem a teljes kormányzati igazgatási szervek körében fog-
lalkoztatottak valamennyi, a fenti rendszerekben nyilvántartott adatairól is. Ezek az 
adatok és információk kellő alapot tudnak jelenteni esetleges szervezeti átalakítá-
sok, illetményemelés, jogállásbéli kérdések módosításának esetén.

6. Az Álláshely Nyilvántartó Rendszer napi szintű vezetése a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy amennyiben valamilyen munkáltatói jogkörgyakorlói intézkedés történik 
az állomány valamely tagja tekintetében, akkor az arról szóló dokumentum adatait 
szükséges rögzíteni nemcsak a személyügyi alapnyilvántartó rendszerben, hanem 
az álláshely-nyilvántartásban is.

Ilyen döntések lehetnek például az alábbiak:
−	 az álláshelyet betöltő jogviszonyának változása (például kormányzati szol-

gálati jogviszonyról politikai szolgálati jogviszonyra);
−	 egy álláshely átkerülése az egyik szervezeti egységről a másikra;
−	 az álláshelyet betöltő munkaidejének változása;
−	 az álláshelyet betöltő jogviszonyának határozott időről határozatlan időre 

történő módosítása;
−	 az álláshelyen létrehozott jogviszony megszűnése;
−	 az álláshelyen új jogviszony létrehozása.

Minden olyan adatváltozást szükséges továbbá rögzíteni a rendszerben, amely 
adatokat az Álláshely Nyilvántartó Rendszer tartalmazza. Történhetnek azonban 
olyan változások az álláshelyek tekintetében, amelyek a Kormány döntésén ala-
pulnak. Ezeknek a döntéseknek a végrehajtása szintén az Álláshely Nyilvántartó 
Rendszerben történik meg az erre feljogosított tisztviselők által. Ilyen módosulások 
az alábbiak lehetnek:
158 A KSZDR bevezetése érinti a Kit. rendelkezéseit is, amelyek módosítására 2021. április 

1-jén kerül sor. A módosítások elsősorban a Kit. adatkezelési szabályait fogják érinteni 
(elsősorban 62/A. §, 174. §, 175. §, 176. §).
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−	 a központosított álláshelyállományba tartozó álláshely alaplétszámba kerü-
lésének változása és fordítva;

−	 új álláshely engedélyezése esetén az álláshely lehívása az érintett szerve-
zeti egységre;

−	 az álláshely besorolási kategóriájának változása.

62/B. § [Jogosultságkezelési nyilvántartás]

(1) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az álláshely- 
nyilvántartással kapcsolatos szerkesztési és betekintési jogosultságok 
azonosítása és ellenőrzése céljából jogosultságkezelési nyilvántartást 
vezet.

(2) A jogosultságkezelési nyilvántartás tartalmazza:
a) a szerkesztési vagy betekintési jogosultsággal rendelkező sze-

mély családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési 
helyét és idejét, valamint a lakcímét,

b) a szerkesztési vagy betekintési jogosultsággal rendelkező sze-
mély e-mail-címét, mobilszámát,

c) a jogosultság típusát (szerkesztési vagy betekintési),
d) annak a szervnek a nevét, amelyhez tartozik a jogosultság, és
e) a jogosultság keletkezésének időpontját.

(3) A kormányzati igazgatási szerv részére kizárólag a saját adataira, 
illetve a miniszter által irányított vagy felügyelt kormányzati igazgatási 
szerv adataira vonatkozó betekintési, illetve szerkesztési jogosultság biz-
tosítható.

(4) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv – a (3) bekez-
désben foglaltakon túl – további személyek, illetve szervek részére is biz-
tosíthat betekintési jogosultságot a kormányzati igazgatási létszámgaz-
dálkodással kapcsolatos feladatok ellátása céljából.

(5) A szerkesztési jogosultságnak megfelelő adatkezelésre irányuló 
ellen őrzés, az ellenőrzés során esetlegesen feltárt hiányosságok és fele-
lősség megállapítása céljából a (2) bekezdésben meghatározott adatokat 
a szerkesztési jogosultság megszűnését követő öt évig kell megőrizni.

(6) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az álláshely- 
nyilvántartásra, illetve a jogosultságkezelési nyilvántartásra vonatkozó 
ellenőrzési feladatainak gyakorlása érdekében jogosult valamennyi kor-
mányzati igazgatási szerv adatait megismerni és kezelni.

1. A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az álláshely-nyilvántartás-
sal kapcsolatos szerkesztési és betekintési jogosultságok azonosítása és ellenőrzé-
se céljából jogosultságkezelési nyilvántartást vezet, amelyet az Álláshely Nyilván-
tartó Rendszeren belül kezel.
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A jogosultságkezelési nyilvántartás tartalmazza:
a) a szerkesztési vagy betekintési jogosultsággal rendelkező személy családi 

és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét, vala-
mint a lakcímét;

b) a szerkesztési vagy betekintési jogosultsággal rendelkező személy e-mail- 
címét, mobilszámát;

c) a jogosultság típusát (szerkesztési vagy betekintési);
d) annak a szervnek a nevét, amelyhez a jogosultság tartozik;
e) a jogosultság keletkezésének időpontját.

Ezen adatok nyilvántartásának az a jelentősége, hogy egyértelműen megállapít-
ható legyen, hogy valamely adatváltozást ki rögzített azért, hogy visszakövethető-
vé váljon, és amennyiben valamely hibát, elírást tartalmaz a rendszerben található 
adat, úgy a felelősségre vonás is egyértelműen megtörténhessen. A jogosultság 
keletkezésének időpontja azért szükséges, mert az adatkezelési szabályok alapján 
kell meghatározni, hogy az arra feljogosított szervezet meddig jogosult a nyilván-
tartásban meghatározott adat kezelésére.

2. A fentiekben ismertetett rendelkezés szükséges annak érdekében, hogy minden-
ki csak a saját szerve tekintetében rendelkezhessen információkkal, hiszen, ha nem 
így lenne, komoly adatkezelési kérdéseket vetne fel. A szerkesztési jogosultsággal 
rendelkező tisztviselő a szervre vonatkozó adatokat rögzítheti, szerkesztheti, töröl-
heti, módosíthatja.

Az R5. alapján a jogosultságokat a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt 
szerv vezetője adja ki a kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének veze-
tője által javasoltak alapján.

Ahogy azt már korábban is jeleztük, itt is szükséges felhívni a figyelmet arra, 
hogy amennyiben a jogosultsággal rendelkező személyében vagy adataiban válto-
zás következik be, a kormányzati igazgatási szerv köteles haladéktalanul tájékoz-
tatni erről a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet.

A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv valamennyi kormányzati 
személyügyi igazgatási szerv vonatkozásában jogosult a szervek adatait megis-
merni és kezelni.

3. Vannak azonban olyan, szintén központi szerepet betöltő kormányzati igazgatási 
szervek, amelyek esetében indokolt lehet a teljes kormányzati igazgatási szervek 
tekintetében betekintési jogosultságot biztosítani a jogszabályban meghatározott 
feladatuk ellátása érdekében. Ezért a jogalkotó biztosítja annak lehetőségét, hogy 
a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv jogosultságot adhasson ilyen 
szervek részére a rendszerben.

4. Az adatkezelési szabályoknak történő megfelelés céljából a törvény meghatároz-
za, hogy a megfelelő adatkezelésre irányuló ellenőrzés, az ellenőrzés során eset-
legesen feltárt hiányosságok és a felelősség megállapítása céljából a szerkesztési 
jogosultsággal rendelkező személyek adatait a jogosultság megszűnését követő öt 
évig kell megőrizni.
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 51-62/B. §-okhoz
−	 Kit.
−	 Külszolg. tv.
−	 Kormány Statútum
−	 R5.
−	 R6.
−	 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásá-

nak és felhasználásának szabályairól
−	 1397/2019. (VII. 4.) Korm. határozata a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynök-

ség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról
−	 3/2018. (VI. 11.) ME utasítás a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról
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X. FEJEZET

ÁLTALÁNOS MAGATARTÁSI KÖVETELMÉNYEK ÉS 
ALAPELVEK (63–67. §)

Fülöp Tímea – Kun Attila

Jogpolitikai célok

A Kttv.-hez hasonlóan a Kit. is tartalmazza azokat az általános magatartási követel-
ményeket és alapelveket, amelyeket a kormányzati szolgálati jogviszonyban mind 
a munkáltatónak, mind pedig a kormánytisztviselőnek egyaránt szem előtt kell 
tartania a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során. Fontos, hogy 
a joggyakorlás során ezek a normák megfelelően érvényesülni tudjanak, tekintet-
tel arra, hogy ezek a magatartási követelmények és alapelvek a közszolgálatban 
lényegesen többet követelnek a jogviszony alanyaitól, mint ahogy az az „adott 
helyzetben általában elvárható”. Ez utóbbi a versenyszféra magánmunkajogának 
általános magatartási zsinórmértéke az Mt. 6. § (1) bekezdése alapján, amelyhez 
képest a Kit. lényegesen szigorúbb és speciálisabb követelményeket támaszt.

Bármilyen jogterületről is legyen szó, az alapelvek elsődleges funkciója, hogy 
elősegítsék adott jogszabályi rendelkezések megfelelő módon történő értelmezé-
sét és ezáltal azok helyes alkalmazását a gyakorlatban. Ezen kívül ezek az általá-
nos szabályok garantálják a jogalkotói szándéknak megfelelő, helyes magatartás 
gyakorlását a jogalanyok részéről. Figyelemmel arra, hogy a Kit. rendszerében a 
jogalkotó számos esetben lényegesen nagyobb mérlegelési jogkört teremt a mun-
káltató számára (például a kinevezés egyoldalú módosítása során), különösen nagy 
jelentősége van annak, hogy ezek a szabályok megfelelően biztosítani tudják az 
alapvető jogok védelmét, és ezáltal meggátolják az esetlegesen visszaélésre alapot 
adó helyzetek kialakulását.

A Kit. X. fejezete rögzíti a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó álta-
lános magatartási követelmények és alapelvek körét, mint például a jóhiszeműség 
és a tisztesség elve, a joggal való visszaélés tilalma, valamint a személyiségi jogok 
védelme.

A korszerű és hatékony kormányzati igazgatási szervezetrendszer működése 
érdekében az általános szabályok megtartása mellett a jogalkotó két új alapelvet 
is bevezet; a szakszerűség és a hatékonyság alapelvét. A szakszerűség alapelve a 
feladatok eredményes ellátásához szükséges speciális szakértelem követelményé-
re, míg a hatékonyság alapelve a költségtakarékos és a gazdaságos munkavégzés 
kritériumára hívja fel a jogalkalmazó figyelmét.

A Kttv.-től eltérően a Kit. nem emeli ki külön az egyenlő bánásmódra vonatkozó 
szabályok megtartásának követelményét, tekintettel arra, hogy az Ebktv. hatálya 
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a kormányzati szolgálati jogviszony alanyaira is kiterjed, így ezáltal a hátrányos 
megkülönböztetés tilalma valamennyi munkáltatói jognyilatkozat és intézkedés vo-
natkozásában megfelelően érvényesül a Kit. rendszerében is.

Az általános magatartási követelmények közszolgálati jogi szabályozása sok 
tekin tetben hasonlatos a munkajog (Mt.) tárgybéli megoldásaihoz, hiszen a tartós, 
függő jellegű jogviszonyok (mint amilyen mind a kormányzati szolgálati jogviszony, 
mind a munkaviszony) hasonló alapelveket igényelnek. Így a munkaügyi ítélkezési 
gyakorlatban az alapelvek mentén kialakított elvek jórészt a közszolgálati jogban 
is irányadóak. Ugyanakkor, ahogyan arra már utaltunk, a közszolgálatban számos 
sajátosság jelentkezik (például „az adott helyzetben általában elvárhatóságnál” szi-
gorúbb zsinórmértékek; vagy olyan sajátos alapelvek, mint a szakszerűség és a 
hatékonyság).

A Kit. ugyan nem nevesíti külön, generális alapelvként az Mt. egyik központi 
általános magatartási követelményét, az ún. „méltányos mérlegelés” elvét, ugyan-
akkor egyes jogintézmények vonatkozásában, célzottan mégis hasonló jellegű 
 kötelezettségeket támaszt. A méltányos mérlegelés munkajogi követelménye159 
− vagy másképpen: aránytalan sérelem okozásának tilalma − kimondja, hogy  
„a munkáltató a munkavállaló érdekeit a méltányos mérlegelés alapján köteles 
figyelembe venni, a teljesítés módjának egyoldalú meghatározása a munkavállaló-
nak aránytalan sérelmet nem okozhat”.160 A Kit. szabályozásában például eképpen 
tükröződik (részben, közvetetten, jogintézmény-specifikusan) e munkajogi gene-
rálklauzula lényegi magja: a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás a kormánytisztvi-
selőre nézve – különösen a korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire 
tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat [vö. Kit. 99. § (2) bek.]. Hason-
lóan: az otthoni munkavégzésre abban az esetben kerülhet sor, ha az elvégzendő 
munka jellege ezt lehetővé teszi, továbbá ha az otthoni munkavégzés elrendelése 
vagy lehetővé tétele nem jár a kormányzati igazgatási szerv vagy a kormánytiszt-
viselő számára aránytalan sérelemmel [vö. Kit. 126. § (2) bek.].

159 Vö. Mt. 6. § (3) bek.
160 Lásd bővebben: A méltányos mérlegelés követelményének relevanciája a közszolgálati jog-

ban: pro és kontra (2.3.). In Kun (2018): i. m. 80–105.
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Általános magatartási követelmények és alapelvek a Kttv. és a Kit. 
 összehasonlításában

Kttv. Kit.
1. A jóhiszeműség és a tisztesség elve A jóhiszeműség és a tisztesség elve

2. A joggal való visszaélés tilalma A joggal való visszaélés tilalma

3. A személyiségi jogok védelme A személyiségi jogok védelme

4. Az egyenlő bánásmód követelménye -

5. - A szakszerűség elve

6. - A hatékonyság elve

3. táblázat: Általános magatartási követelmények és alapelvek  
a Kttv. és a Kit. összehasonlításában161

Magyarázat a Kit. §-aihoz

63. § [A jóhiszeműség és a tisztesség elve]

(1) A kormánytisztviselő és a munkáltatói jogkör gyakorlója (a további-
akban együtt: felek) a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 
során a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kötelesek el-
járni és kölcsönösen együttműködni, továbbá nem tanúsíthatnak olyan 
magatartást, ami a másik fél jogát, jogos érdekét sérti.

(2) A felek egymást tájékoztatják minden olyan tényről, adatról, körül-
ményről vagy változásról, amely az e törvényben meghatározott jogok 
gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges.

1. A kormányzati szolgálati jogviszonyban maradéktalanul érvényesülnie kell a 
jóhiszeműség és tisztesség klasszikus alapelvének, azaz a jogalanyok:

a) a jóhiszeműség és a tisztesség elvének megfelelően kötelesek eljárni;
b) kölcsönösen együttműködnek egymással, valamint
c) nem tanúsíthatnak olyan magatartást, ami a másik fél jogát, jogos érdekét 

sérti.
Az alapelv érvényesülése meghatározó jelentőséggel bír a joggyakorlás és a kö-

telezettségteljesítés során, hiszen mindhárom elemének együttes célja a kölcsönös 
bizalom megteremtése és megtartása, valamint a másik fél érdekeinek tisztelet-
ben tartása, illetve az önkényesség kizárása. E követelmények a közszolgálatban 
meghatározó jelentőségűek, ugyanis e jogviszonyok egyrészt hierarchikusak, más-
részt tartós karakterűek. Az együttműködés elvárása nem csupán erkölcsi célokat 
szolgál, hanem szervezeti szempontból is lényeges, tekintettel arra, hogy akár az 
eredményes munkakapcsolatok, akár a munkaszervezeti hatékonyság aligha kép-
zelhető el az együttműködés ethosza nélkül.

161 Fülöp (2019c): i. m. 26.
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A jóhiszeműség és a tisztesség elve természetesen kiemelkedő jelentőséggel 
bír az ítélkezési gyakorlatban is. A korábbi munkaügyi bírói gyakorlatból vett pél-
dák is jól illusztrálhatják analógiaként, hogy milyen jellegű szituációkban bírhat 
különösen nagy jelentőséggel ez az alapelv. Például ha a munkáltató engedélyezi 
a hivatali gépkocsi magáncélú használatát, az ebből eredő jogok gyakorlásának is 
meg kell felelnie a tisztességes, jóhiszemű joggyakorlás követelményének,162 vagy 
a foglalkoztatottat terheli a bizonyítás arról, hogy az engedély alapján történt eltá-
vozás alatt jóhiszeműen és tisztességesen, az engedély alapjául megjelölt célnak 
megfelelően járt el.163 Az sem tekinthető például jóhiszemű és tisztességes eljárás-
nak, ha a foglalkoztatott figyelemfelhívás ellenére hosszú időn át a foglalkoztatása 
érdekében semmit sem tesz, a munkáltatójánál meg sem jelenik.

2. A jóhiszeműség és tisztesség alapelve magában foglal egy másik fontos alapel-
vet, a tájékoztatási kötelezettséget is, melynek értelmében a felek kötelesek egy-
mást tájékoztatni minden olyan tényről, adatról, körülményről vagy változásról, 
amely a törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesí-
tése szempontjából lényegesnek minősül. Ennek a járulékos, az együttműködésből 
fakadó alapelvnek az egyik fő jelentőségét az adja, hogy a kormányzati szolgálati 
jogviszony akkor is fenntartható legyen a törvényi előírásoknak megfelelően, ha 
bizonyos körülményekben érdemi változás áll be.

A tájékoztatás közlésének módjával és a tájékoztatás minőségével kapcsolatos 
előírásokat fogalmaz meg a Kit. 68. § (5) és (6) bekezdése:

−	 Amennyiben e törvény valamely fél számára tájékoztatási kötelezettséget 
ír elő, a tájékoztatást közöltnek kell tekinteni, ha azt a helyben szokásos és 
általában ismert módon közzéteszik.

−	 A tájékoztatást olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé 
tegye a jog gyakorlását és a kötelezettség teljesítését.

Az általános, alapelvi igényű tájékoztatási kötelezettséget a tételes szabályok 
tovább konkretizálhatják; a jogalkotó számos esetben előírja a megfelelő módon és 
határidőben történő tájékoztatás teljesítését a munkáltató és a kormánytisztviselő 
részéről egyaránt.

a) Munkáltató köteles a kormánytisztviselőt tájékoztatni például:
−	 a személyiségi jog korlátozásának módjáról, feltételeiről és várható tarta-

máról [vö. Kit. 67. § (2) bek.];
−	 a közszolgálattal összefüggő magatartása körében történő ellenőrzéshez 

szükséges technikai eszközök alkalmazásáról [vö. Kit. 67. § (9) bek.];
−	 a határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének vár-

ható időtartamáról [vö. Kit. 85. § (2) bek.];
−	 legalább tíz munkanappal korábban írásban a kinevezéstől eltérő foglalkoz-

tatás elrendeléséről, valamint annak várható időtartamáról [vö. Kit. 99. § 
(3) bek.];

162 BH 2005, 226.
163 BH 2005, 331.
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−	 a feladatok hatékonyabb ellátásának biztosítása során a felajánlandó állás-
hely meglétéről, annak hiányáról, illetve az álláshely el nem fogadásának 
következményeiről [vö. Kit. 108. § (4) bek.];

−	 távmunkavégzés esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója általi ellenőrzés 
szabályairól, valamint a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz hasz-
nálata korlátozásának szabályairól [vö. Kit. 125. § (7) bek.];

−	 a kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője köteles az e 
törvényben meghatározott kérdésekben, valamint az általános munkáltatói 
szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekben – a Kormány rendeletében 
meghatározattak szerint – közszolgálati szabályzatot kiadni. [vö. Kit. 91. § 
(5) bek]. A közszolgálati szabályzat a munkáltató olyan önszabályozása 
(normatív utasítása), amelyből jogok és kötelezettségek származhatnak, 
ezért a szabályzat tartalmáról szintén tájékoztatni kell az érintettek körét.

b) A kormánytisztviselő köteles a munkáltatót tájékoztatni például:
−	 a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik 

életéve betöltésének időpontjáról, továbbá ha egyenlőtlen munkaidő-be-
osztásban kíván dolgozni, a munkaidő-beosztásra vonatkozó javaslatáról 
[vö. Kit. 158. § (5) bek.];

−	 a közszolgálati alkalmazott a közszolgálati alapnyilvántartásban vezetett 
adataiban bekövetkező változásokról nyolc napon belül tájékoztatja a mun-
káltatói jogkör gyakorlóját, aki a változás tudomására jutásától számított 
nyolc napon belül intézkedik az adatok aktualizálásáról [vö. R5. 12. § (2) 
bek.].

3. Az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség azonban nemcsak a jog-
alanyok egymás közötti viszonyában, hanem szervezeti szinten is elvárt követel-
mény. A Kit. által létrejött szabályozási környezetben különösen nagy jelentősége 
van ennek az elvnek, hiszen a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv 
létrejöttével a jogalkotó számos esetben tájékoztatási kötelezettséget ír elő a kor-
mányzati igazgatási szerv részére.

A kormányzati igazgatási szerv köteles tájékoztatni a kormányzati igazgatásra 
kijelölt szervet például:

−	 az álláshely cserével vagy átcsoportosításával kapcsolatban [vö. Kit. 55. § 
(4d) bek.];

−	 a feladatkörét érintő változásról [vö. Kit. 55. § (5) bek.];
−	 valamennyi nem rendszeres személyi juttatásról [vö. Kit. 62. § (12) bek.];
−	 a kormánytisztviselőre vonatkozó együttalkalmazási tilalommal és össze-

férhetetlenséggel kapcsolatos adatokról [vö. Kit. 95. § (9) bek.];
−	 legkésőbb a felmentés közlésekor a felmentéssel érintett kormánytisztvi-

selők személyes adatairól, végzettségéről, szakképzettségéről, szakképesí-
téséről és az illetményéről [vö. Kit. 110. § (1) bek.].
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Az adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos eljárási sza-
bályokat, illetve azok megsértésének jogkövetkezményeit a kormányzati igazgatási 
létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglal-
koztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: R6.) 15–17. §-a rögzíti.

A szervek közötti tájékoztatási kötelezettség teljesítésének ugyanakkor korlátjai 
is vannak, hiszen például a kormányzati igazgatási szerv nem köteles tájékoztatást 
adni vagy konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, információ, megoldás vagy adat 
nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a közszolgálat érdekeit, illetve működését 
vagy a kormányzati igazgatási szerv jogos érdekeit, illetve működését veszélyez-
tetné [vö. Kit. 77. § (5) bek.].

64. § [A joggal való visszaélés tilalma]

(1) A kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogokat és kötele-
zettségeket a rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni és teljesíteni.

(2) Tilos a joggal való visszaélés. E törvény alkalmazásában joggal való 
visszaélés különösen, ha az mások jogos érdekeinek csorbítására, érdek-
érvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, véleménynyilvá-
nításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet.

(3) A kormánytisztviselő köteles a hivatása gyakorlásával összefüggő 
jogszabályokat betartani.

(4) A joggal való visszaélés hátrányos következményeit orvosolni kell.
(5) Ha a joggal való visszaélés e törvény vagy e törvény végrehajtására 

kiadott jogszabály által megkívánt jognyilatkozat megtagadásában áll és 
ez a magatartás a közszolgálat nyomós érdekét vagy a másik fél különös 
méltánylást érdemlő érdekét sérti, a bíróság a jognyilatkozatot ítéletével 
pótolhatja, feltéve, hogy az érdeksérelem másképpen nem hárítható el.

1. A Kit. egyik legfontosabb alapelve a joggal való visszaélés tilalma, mely szerint:
−	 a jogokat és a kötelezettségeket a rendeltetésüknek megfelelően kell gya-

korolni és teljesíteni, továbbá
−	 tilos a joggal való visszaélés, amely mások jogos érdekeinek csorbítására, 

érdekérvényesítési lehetőségeinek korlátozására, zaklatására, vélemény-
nyilvánításának elfojtására irányul vagy ehhez vezet (példálózó felsorolás).

A rendelkezés szem előtt tartása különösen fontos, hiszen előfordulhatnak olyan 
esetek, amelyek során a jogalany magatartása konkrét jogszabályba ugyan nem 
ütközik, de mégsem az adott jogintézmény rendeltetésének megfelelő. A joggal 
való visszaélés mindig járulékos jellegű, hiszen valamely konkrét alanyi jog gya-
korlásával összefüggésben merülhet fel (akár cselekvéssel, akár nem cselekvés-
sel megvalósítva). Ekképpen esetei nem sorolhatóak fel katalógusszerűen. Ez az 
alapelv ezáltal áthatja a részletszabályozást, értelmezési segédletként funkcionál,  
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illetve alapelvi igényű korrekciót, védelmet szolgáltat a mérlegelési jogkörben meg-
hozott döntések tekintetében. Az közömbös, hogy a joggyakorló tudatában volt-e a 
magatartás visszaélésszerű jellegével.

A joggal való visszaélés esete például, ha a kinevezés egyoldalú módosítása 
megfelel a törvényi előírásoknak, ugyanakkor mindez a kormánytisztviselőre nézve 
ártó szándékkal, kimondottan rendeltetésellenes motívummal történik. A megsza-
bott módon közölt felmentés esetén is meg kell állapítani a jogviszony megszünte-
tésének jogellenességét, ha megállapítható, hogy a munkáltató a felmentés jogát 
nem rendeltetésének megfelelően, hanem jogával visszaélve gyakorolta.164

A joggal való visszaélés törvényben nevesített esete, ha a jogszabály által meg-
kívánt jognyilatkozat megtagadására kerül sor, és ez a magatartás a közszolgá-
lat nyomós érdekét vagy a másik fél különös méltánylást érdemlő érdekét sérti. 
 Ebben az esetben a bíróság a jognyilatkozatot ítéletével pótolhatja, feltéve, hogy az 
érdeksérelem másképpen nem hárítható el. E szabálynak különös jelentősége lehet 
például a Kit. 172. § (10) bekezdés tekintetében, hiszen e rendelkezés értelmében 
a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges a szakszervezetnél 
választott tisztséget betöltő és a szakszervezet által megjelölt kormánytisztviselő 
kormányzati szolgálati jogviszonyának a kormányzati igazgatási szerv által felmen-
téssel történő megszüntetéséhez.

A Kit. rögzíti, hogy a joggal való visszaélés során okozott hátrányos jogkövet-
kezményeket megfelelően orvosolni kell. Az alapelv megsértésének bizonyítása 
azonban nem mindig egyszerű feladat (az általános bizonyítási elvek mentén, a 
bizonyítás a joggal való visszaélésre hivatkozó felet terheli). Ráadásul az alkalma-
zandó jogkövetkezmények, eljárási szabályok is meglehetősen eltérők, jogintéz-
mény-specifikusak. Például ha a felmentés esetén bizonyosodik be a joggal való 
visszaélés esete, a jogellenes felmentés szabályai az irányadók, míg egy adott 
utasítás esetén az utasítás megtagadásának szabályai szerint kell eljárni, máskor 
az érvénytelenség szabályai jöhetnek szóba. Anyagi jogszabályba ütközés bizo-
nyíthatósága esetén szükségtelen a joggal való visszaélés körében a bizonyítás 
lefolytatása, azaz a joggyakorlás nem lehetett egyszerre jogellenes és vissza-
élésszerű is.

A joggal való visszaélés tilalmának ítélkezési gyakorlatát mutatja be a Kúria 
joggyakorlat-elemző csoportjának összefoglaló jelentése (2016),165 illetve – ana-
lógiaként – irányadó a tárgyban az 5/2017. (XI. 28.) KMK vélemény a joggal való 
visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatos munkaügyi perekben felmerült 
egyes kérdésekről.

2. Ezen alapelvnek szerves részét képezi a jogszerűség elve is, mely értelmében a 
kormánytisztviselő feladata ellátása során kizárólag csak azt teheti meg, amit szá-
mára jogszabály kifejezetten előír vagy megenged.

164 Vö. MK 95. számú állásfoglalás.
165 A joggal való visszaélés tilalmának ítélkezési gyakorlata. Összefoglaló jelentés (2016). 

https://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_joggal_valo_visszaeles_-_
joggyakorlat_elemzo_csoport_vegso.pdf (2020. 11. 30.)

https://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_joggal_valo_visszaeles_-_joggyakorlat_elemzo_csoport_vegso.pdf
https://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_joggal_valo_visszaeles_-_joggyakorlat_elemzo_csoport_vegso.pdf
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65. § [A szakszerűség elve]

(1) A kormánytisztviselő feladatait a kormányzati szolgálati jogviszony-
ra vonatkozó és az egyéb szakmai szabályoknak megfelelően, a közérdek 
figyelembevételével látja el.

(2) A kormánytisztviselő köteles a feladataival összefüggő szakmai köve-
telményeket munkája során érvényesíteni.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a szakmai képességek, a képzettség, 
a gyakorlat, valamint a teljesítmény alapján határozza meg a kormány-
tisztviselő illetményét az e törvényben meghatározott keretek között.

1. A Kit. új alapelvként rögzíti a szakszerűség elvét, mely részben a jogszerűség 
alapelvén alapul. Megjegyzést érdemel, hogy a Kttv. a kormánytisztviselői hivatás 
etikai alapelvei körében166 nevesíti törvényi szinten a szakszerűség elvét, illetve az 
MKK Hivatásetikai Kódexe is tartalmazza azt. A szakszerűség követelménye szoro-
san összefügg a közigazgatás szakmai integritásával. Kiemelendő, hogy a szaksze-
rűség elve különös jelentőséggel bírhat az utasítások megtagadhatósági szabálya-
inak alkalmazása körében is (vö. Kit. 94. §).

Az új alapelv alkalmazásával a jogalkotó még inkább hangsúlyozni kívánta a 
közérdek, valamint a szakmai követelmények érvényesülésének fontosságát a köz 
szolgálata és a feladatok ellátása során. Az alapelv értelmében a kormánytiszt-
viselő feladatait kizárólag a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó és az 
egyéb szakmai szabályoknak megfelelően, a közérdek figyelembevételével látja el.

2. Fontos hangsúlyozni, hogy a Kit. által létrehozott kormányzati igazgatás rend-
szerében a kormánytisztviselő szakmai képességének, képzettségének, a gyakorla-
tának, valamint a teljesítményének (az alapelv e négy fő tényezőjét nevesíti a szak-
szerűségnek), azaz voltaképpen az egyéni kompetenciáknak meghatározó szerepe 
van, hiszen elsősorban ezen tényezők figyelembevételével állapítja meg a munkál-
tatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő illetményét. A Kit. alapján ugyanakkor 
arra is lehetőség van, hogy amennyiben a kormánytisztviselő által betöltött állás-
helyre meghatározott feladatokban olyan változás következik be, amelynek haté-
kony ellátására a kormánytisztviselő iskolai végzettsége, szakképzettsége, szak-
képesítése, szakmai tapasztalata nem megfelelő, a kormányzati igazgatási szerv 
az álláshelyet más kormánytisztviselővel is betölthesse [vö. Kit. 108. § (1) bek.].

3. Az alapelvben foglaltak megsértése szorosan összefügg az érdemtelenség meg-
állapításának esetkörével, ezzel is hangsúlyozva az alapelv érvényesülésének je-
lentőségét. A jogalkotó rögzíti, hogy érdemtelennek minősül a kormánytisztviselő 
abban az esetben, ha a munkahelyén kívül olyan magatartást tanúsít, amely alkal-
mas arra, hogy az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv jó hírnevét vagy 
a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja, vagy a feladatait nem az 

166 Vö. Kttv. 83. § (1) bek.
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alappal elvárható szakmai elhivatottsággal végzi, és emiatt nem várható el, hogy a 
jogviszonyát fenntartsák [vö. Kit. 109. § (2) bek.].

4. Az MKK Hivatásetikai Kódexe értelmében az alapelv az alábbiak szerint jelenik 
meg:167

„Feladatainkat a legjobb tudásunk szerint SZAKSZERŰEN teljesítjük, azaz:
a) a jogi és morális követelmények betartásán túl leginkább szaktudásunk 

megfelelő alkalmazásáért és a közérdekű célok szakmánk szabályainak 
megfelelő megvalósításáért vagyunk felelősek;

b) folyamatosan karbantartjuk és fejlesztjük szakmai ismereteinket, készsé-
geinket, és törekszünk munkánk színvonalának javítására;

c) munkánkat az ügyfelek elvárásainak figyelembevételével, szakmailag el-
várható minőségű munkavégzéssel látjuk el;

d) tudásunk és tapasztalataink átadásával támogatjuk munkatársaink szak-
mai fejlődését;

e) az állami szervezetekben felhalmozódott tudást a közvagyon fontos részé-
nek tekintjük, és mindent megteszünk annak megőrzése és gyarapítása 
érdekében.”

66. § [A hatékonyság elve]

(1) A kormányzati szolgálati jogviszonyban a közszolgálat elsődleges-
sége alapján, felelősségtudattal és a közigazgatásba vetett bizalom fenn-
tartását szolgálva kell eljárni.

(2) A kormánytisztviselő köteles munkáját gazdaságosan, költségtakaré-
kosan, a polgárok elégedettségét, az eredményességet szem előtt tartva 
és a határidőket betartva végezni.

1. Figyelemmel arra, hogy a hatékonyság nemcsak a magánszférában, de közszfé-
rában is a teljesítőképesség alapja, az új szabályozási környezetben külön alapelv-
ként kerül rögzítésre a hatékonyság elve. Az alapelv szerint az alábbi szempontokat 
kell figyelembe venni a feladatok ellátása során:

a) a közszolgálat elsődlegessége, felelősségtudat és a közigazgatásba vetett 
bizalom fenntartása, valamint

b) a gazdaságos, költségtakarékos, a polgárok elégedettségét, az eredmé-
nyességet szem előtt tartó, a határidőket betartó munkavégzés megvaló-
sítása.

A Kit. egyik legfontosabb nóvuma, hogy az alapelv kimondásával a jogalkotó 
nem csupán csak azokra az elvárásokra hívja fel a figyelmet, amelyeket a közfel-
adatok ellátása során általában szem előtt kell tartani (felelősségtudat, bizalom 
fenntartása stb.), hanem immáron magával a „eredménytermékkel” kapcsolatban 

167 MKK Hivatásetikai Kódex II/5. Szakszerűség.
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is megfogalmaz elvárásokat, mint például a gazdaságosság, a költségtakarékos-
ság, az eredményesség, illetve a polgárok elégedettségének elérése (a szolgáltató 
jellegű közigazgatás ideája tükrében).

A Kit. indokolása így fogalmaz: „A jogszerűség kiegészül a szükséges tech-
nikákkal, az elmélet mellé a gyakorlat társul. A hatékonyság jó munkaszervezés-
sel, korszerű technikai eszközökkel, módszerek alkalmazásával valósítható meg, 
illetve praktikus és célravezető intézkedések összességét jelenti, amelyet a hiva-
tali szervezet vezetőjének és a kormánytisztviselőnek is szem előtt kell tartania 
a díjazás, valamint a munkavégzés során. A hatékonyság állandó javítására kell 
törekedni, a feladatok gyorsabb, pontosabb elvégzésére. Ezen kötelezettségeknek 
a kormányzati igazgatás racionalizálási programok keretében tesz eleget. Az a 
közigazgatás, amely pazarló, lassú, koncepciótlan, tehát nem hatékony, nem lehet 
demokratikus sem.”

2. A Kit. szabályozásában a hatékonyság elve kiemelkedő jelentőséggel bír a fel-
adatok ellátásával összefüggésben is. Ahogy az már korábban is említésre került, 
a jogalkotó ezen alapelv figyelembevételével vezeti be új jogintézményként a fel-
adatok ún. hatékonyabb ellátásának biztosítását, azaz amennyiben a kormány-
tisztviselő által betöltött álláshelyre meghatározott feladatokban olyan változás 
következik be, amelynek hatékony ellátására a kormánytisztviselő iskolai végzett-
sége, szakképzettsége, szakképesítése, szakmai tapasztalata nem megfelelő, a 
kormányzati igazgatási szerv az álláshelyet más kormánytisztviselővel betöltetheti 
[vö. Kit. 108. § (1) bek.].

A hatékonyság szervezeti szinten is, például a kormányhivatalok közötti kiren-
delés során is szempont, hiszen a kormánytisztviselő az álláshelye szerinti kor-
mányhivataltól másik kormányhivatalnál történő munkavégzésre kirendelhető ak-
kor, ha a kirendelés helye szerinti kormányhivatal valamely hatósági feladatát más 
módon nem tudja hatékonyan ellátni [vö. Kit. 277. § (1) bek.].

3. Az MKK Hivatásetikai Kódexe értelmében az alapelv az alábbiak szerint jelenik 
meg (II/6. Hatékonyság):168

„Feladatainkat a ránk bízott erőforrások kezelésében HATÉKONYAN teljesítjük, 
azaz:

a) takarékosan bánunk minden olyan emberi, társadalmi, gazdasági vagy kör-
nyezeti erőforrással, amely felhasználására munkánk közvetve vagy köz-
vetlenül hatást gyakorolhat;

b) a legjobb tudásunk szerint arra törekszünk, hogy a felhasznált erőforrások 
a közjó szempontjából a lehető legjobban hasznosuljanak;

c) kezdeményezően lépünk fel a hatékonyság és eredményesség javítása ér-
dekében.”

168 MKK Hivatásetikai Kódex II/6. Hatékonyság.
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67. § [A személyiségi jogok védelme]

(1) Az e törvény hatálya alá tartozók személyiségi jogait tiszteletben kell 
tartani.

(2) A kormánytisztviselő személyiségi joga akkor korlátozható, ha a kor-
látozás a közszolgálat rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból feltét-
lenül szükséges és a cél elérésével arányos. A személyiségi jog korlátozá-
sának módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a kormánytisztviselőt 
előzetesen tájékoztatni kell.

(3) A kormánytisztviselő a személyiségi jogáról általános jelleggel előre 
nem mondhat le, személyiségi jogáról rendelkező jognyilatkozatot érvé-
nyesen csak írásban tehet.

(4) Az e törvény hatálya alá tartozók személyiségi jogainak megsértése 
esetén jogkövetkezményként a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény (a továbbiakban: Ptk.)

a) 2:51. § (1) bekezdését, 2:52. § (1) bekezdését kell alkalmazni, 
továbbá

b) 2:52. § (2) és (3) bekezdését, valamint 2:53. §-át azzal az eltérés-
sel kell alkalmazni, hogy e rendelkezések alkalmazásakor e tör-
vény kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai az irányadóak.

(5) A kormánytisztviselő sérelemdíj megfizetésére történő kötelezésére 
a fegyelmi eljárásra vonatkozó kormányrendeletben meghatározott sza-
bályokat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az eljárás megindítására 
az elévülésre vonatkozó rendelkezések az irányadók.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérően, ha a kormánytisztviselő jogviszonya 
megszűnik, vagy jogviszonyát megszüntetik, a kormányzati igazgatási 
szerv a kormánytisztviselő sérelemdíj megfizetésére kötelezése érdeké-
ben közvetlenül bírósághoz fordulhat.

(7) A kormánytisztviselőtől csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat 
közlése kérhető, illetve vele szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat 
alkalmazható, amely személyiségi jogait nem sérti, és a közszolgálat léte-
sítése, teljesítése vagy megszűnése szempontjából lényeges.

(8) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselőt csak a köz-
szolgálattal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti. A munkáltatói 
jogkör gyakorlójának ellenőrzése és az annak során alkalmazott eszközök, 
módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésével. A kormány-
tisztviselő magánélete nem ellenőrizhető.

(9) A munkáltatói jogkör gyakorlója előzetesen tájékoztatja a kormány-
tisztviselőt azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek 
a kormánytisztviselő ellenőrzésére szolgálnak.

1. A kormányzati szolgálati jogviszonyban nélkülözhetetlen a személyiségi jogok 
védelme, hasonlóan a munkajogi szabályokhoz, hiszen a munkáltatónak számos 
olyan intézkedést (jognyilatkozatok, közszolgálati szabályzatok, adatkezelés stb.) 
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kell meghoznia, amely jelentős mértékben érinti, adott esetben korlátozza a kor-
mánytisztviselő egyes személyiségi jogait.

A Kit. általános garanciális szabályként rögzíti, hogy a személyiségi jogokat tisz-
teletben kell tartani.

A Kit. mellett a polgári jogi szabályok is kimondják, hogy az emberi méltóságot 
és az abból fakadó személyiségi jogokat mindenki köteles tiszteletben tartani.169  
A személyiségi jogok sérelmét jelenti különösen:

a) az élet, a testi épség és az egészség megsértése;
b) a személyes szabadság, a magánélet, a magánlakás megsértése;
c) a személy hátrányos megkülönböztetése;
d) a becsület és a jó hírnév megsértése;
e) a magántitokhoz és a személyes adatok védelméhez való jog megsértése;
f) a névviseléshez való jog megsértése;
g) a képmáshoz és a hangfelvételhez való jog megsértése.170

A Ptk. rendszerében tehát beszélhetünk nevesített, illetve nem nevesített sze-
mélyiségi jogokról.

A kormánytisztviselő személyiségi jogai – a jogviszony függő, hierarchikus struk-
túrája okán – számos hétköznapi szituációban sérülhetnek a munkavégzés körében 
(lásd például a felettese a munkavégzését becsmérlő hangon értékeli mások előtt, 
egészségsérelemmel kapcsolatos sérelemdíj-követelések stb.).

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy nemcsak a kormánytisztviselőt, de a kor-
mányzati igazgatási szervet is megilleti a személyiségi jogok védelme (például a 
kormánytisztviselő által a közösségi médiában tett megnyilatkozások adott esetben 
könnyen sérthetik feletteseinek személyiségi jogait).

A Fővárosi Ítélőtábla 2016-ban két ügyben is elsődlegesen személyiségi jogként 
értelmezte a munkához való jogot. Az első esetben a Fővárosi Ítélőtábla megálla-
pította, hogy egy jegyző jó hírnevét sértették meg azzal, hogy egy mindenki szá-
mára elérhető internetes portálon közzétették a jegyző hivatalvesztését, azonban 
ahhoz nem csatolták a közszolgálati jogviszony jogellenes megszüntetését megál-
lapító  bírósági határozatot. Ezzel nemcsak a valóságot tüntették fel hamis színben, 
 hanem – ahogy az ítélet fogalmaz – egyben a jegyző munkához való személyiségi 
jogát is megsértették. A második esetben egy rendőr ellen tiltott pornográf felvé-
tellel való visszaélés miatt indítottak büntetőeljárást és egyidejűleg felfüggesztet-
ték a beosztásából is. A büntetőeljárás ugyan jogerősen felmentő ítélettel zárult, 
azonban a rendőrt annyira megviselte a perben állás, valamint az ellene évekig 
folyamatban lévő büntetőeljárás, hogy mindez súlyos egészségromláshoz vezetett 
nála, valamint munkáját is elveszítette emiatt. A rendőr munkához való jogának 
megsértésére hivatkozva nem vagyoni kártérítést követelt. A Fővárosi  Ítélőtábla 
 indokolásában megjelölte, hogy az ember személyiségének kiteljesedésében a 
munka, a foglalkozás és a betöltött munkakör jelentős szerepet játszik.171

169 Vö. Ptk. 2:42. § (2) bek.
170 Vö. Ptk. 2:43. §
171 Alapul szolgáló ítéletek: Pf.20785/2016/14., Pf.20077/2016/15.
 Lásd még: https://www.jogiforum.hu/hirek/38626 (2020. 11. 30.)

https://www.jogiforum.hu/hirek/38626
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2. A Kit. a korábbi szabályozáshoz hasonlóan rögzíti, hogy a személyiségi jogok 
védelme nem abszolút, azaz a kormánytisztviselő személyiségi joga akkor korlá-
tozható, ha a korlátozás;

−	 a közszolgálat rendeltetésével közvetlenül összefüggő okból ered;
−	 feltétlenül szükséges és
−	 a cél elérésével arányos.

E hármas konjunktív feltételt támasztó teszt, mérce képezi tehát a személyiségi 
jogok korlátozásának mindenkori zsinórmértékét.

Mindazonáltal garanciális szabály az is, hogy a személyiségi jog korlátozásának 
módjáról, feltételeiről és várható tartamáról a kormánytisztviselőt előzetesen tájé-
koztatni kell.

3. További garanciális szabály, hogy a kormánytisztviselő a személyiségi jogáról 
általános jelleggel előre nem mondhat le, valamint személyiségi jogáról rendelkező 
jognyilatkozatot érvényesen kizárólag írásban tehet. A nyilatkozatokkal összefüg-
gésben a Kit. rögzíti, hogy a kormánytisztviselőtől:

−	 csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adat közlése kérhető, illetve
−	 vele szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely

személyiségi jogait nem sérti, és a közszolgálat létesítése, teljesítése vagy meg-
szűnése szempontjából lényeges. E kettős teszt, mérce képezi tehát a nyilatkozat-
kérések, adatközlések, vizsgálatok korlátját.

Ehhez kapcsolódóan példaként említhető a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 
Általános Konferenciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 
183. számú Egyezmény kihirdetéséről szóló 2004. évi CXI. törvény 9. cikke, mely 
kimondja, hogy tilos terhességi tesztet vagy ilyen tesztről igazolást kérni akkor, 
amikor egy nő foglalkoztatásra jelentkezik, kivéve, ha ezt a nemzeti jogszabályok 
megkövetelik (olyan munka kapcsán).

4. A Kit. a polgári jogi rendelkezéseket alapul véve rögzíti a személyiségi jogok 
megsértésének jogkövetkezményeit.

Ebben az esetben szintén a polgári jogi szabályok az irányadók. Akit személyi-
ségi jogában megsértenek, a jogsértés ténye alapján – az elévülési időn belül – az 
eset körülményeihez képest követelheti:

a) a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását;
b) a jogsértés abbahagyását, és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől;
c) azt, hogy a jogsértő adjon megfelelő elégtételt, és ennek biztosítson saját 

költségén megfelelő nyilvánosságot;
d) a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyre-

állítását és a jogsértéssel előállított dolog megsemmisítését vagy jogsértő 
mivoltától való megfosztását;

e) azt, hogy a jogsértő vagy jogutódja a jogsértéssel elért vagyoni előnyt 
 engedje át javára a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint.172

172 Vö. Ptk. 2:51. § (1) bek.
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A fentieken kívül személyiségi jog megsértése esetén sérelemdíj is  követelhető, 
melynek mértékét a bíróság az eset körülményeire – különösen a jogsértés súlyá-
ra, ismétlődő jellegére, a felróhatóság mértékére, a jogsértésnek a sértettre és 
környezetére gyakorolt hatására – tekintettel, egy összegben határozza meg.173 
Kiemelendő, hogy a Ptk. 2:52. § (2) és (3) bekezdését, valamint 2:53. §-át azzal 
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy e rendelkezések alkalmazásakor a Kit. kártérítési 
felelősségre vonatkozó szabályai az irányadóak.

A sérelemdíj nem más, mint a személyiségi jogok megsértésének vagyoni elég-
tétellel történő közvetett jóvátétele, voltaképpen egyfajta magánjogi büntetés. 
Sérelemdíjat csak egy összegben lehet megítélni. Ennek során a személyiségi jogi 
jogsértés összes körülményére tekintettel kell lenni, illetve meghatározó jelentő-
séggel bír a sérelmet szenvedett tisztviselő személyi körülményeinek alapos fel-
tárása.

A kormánytisztviselő sérelemdíj megfizetésére történő kötelezésére a fegyel-
mi eljárásra vonatkozó kormányrendeletben meghatározott szabályokat (lásd R6. 
szerinti szabályok) kell alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az eljárás megindí-
tására az elévülésre vonatkozó rendelkezések az irányadók (lásd Kit. 98. §). Ha 
a kormánytisztviselő jogviszonya megszűnik, vagy jogviszonyát megszüntetik, a 
kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő sérelemdíj megfizetésére köte-
lezése érdekében közvetlenül bírósághoz fordulhat.

5. Szintén a személyiségi jogok védelmével összefüggésben kerül rögzítésre a kor-
mánytisztviselőt érintő munkáltatói ellenőrzés szabályozása.

Főszabály, hogy:
−	 a munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselőt csak a közszolgálat-

tal összefüggő magatartása körében ellenőrizheti;
−	 a munkáltatói jogkör gyakorlójának ellenőrzése és az annak során alkalma-

zott eszközök, módszerek nem járhatnak az emberi méltóság megsértésé-
vel, valamint

−	 a kormánytisztviselő magánélete nem ellenőrizhető.

Az európai uniós, valamint a hazai adatvédelmi joggyakorlat alapján a munkál-
tató által elrendelt ellenőrzésnek megfelelő garanciális normákon alapuló szabá-
lyozási rendszere van. Az Infotv. mellett a természetes személyeknek a személyes 
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áram-
lásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 
(EU) rendelet 5. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja is kimondja, hogy: „A személyes 
adatok:

a) a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára 
átlátható módon kell végezni (»jogszerűség, tisztességes eljárás és átlát-
hatóság«);

b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és 
azokat ne kezelíjék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 

173 Vö. Ptk. 2:52. §.
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89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze 
nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és tör-
ténelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés 
(»célhoz kötöttség«).”

További garanciális szabály annak kimondása, hogy a kormánytisztviselő ma-
gánélete nem képezheti a munkáltatói jogkör gyakorlója által elrendelt ellenőrzés 
tárgyát. A gyakorlatban azonban ez gyakran képezi jogvita tárgyát, tekintettel 
arra, hogy a kormánytisztviselő munkaidőn kívül tanúsított magatartása számos 
esetben kapcsolódhat a kormányzati szolgálati jogviszony egyes szegmenséhez. 
Ezzel összefüggésben nélkülözhetetlen azon rendelkezés kimondása, mely szerint 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetesen tájékoztatnia kell a kormánytiszt-
viselőt azoknak a technikai eszközöknek az alkalmazásáról, amelyek a kormány-
tisztviselő ellenőrzésére szolgálnak.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tájékoztatója (2016) 
a munkahelyi adatkezelések alapvető követelményeiről ad alapvető iránymutatást, 
tekintettel a fentebb elemzett szabályokra.174 Szintén fontos útmutatót képez a 
tárgyban a 29. cikk szerinti Adatvédelmi Munkacsoport WP 249, 2/2017. számú 
véleménye a munkahelyi adatkezelésről.175

Kapcsolódó jogi szabályozás a 63–67. §-okhoz
−	 Ebktv.
−	 Infotv.
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 Ptk.
−	 R5.
−	 R6.
−	 A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-

ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/
EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 (EU) rendelet

−	 2004. évi CXI. törvény a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konfe-
renciája 88. ülésszakán elfogadott, az anyaság védelméről szóló 183. szá-
mú Egyezmény kihirdetéséről

−	 5/2017. (XI. 28.) KMK vélemény a joggal való visszaélés tilalmának meg-
sértésével kapcsolatos munkaügyi perekben felmerült egyes kérdésekről

−	 MKK Hivatásetikai Kódexe

174 https://www.naih.hu/files/2016_11_15_Tajekoztato_munkahelyi_adatkezelesek.pdf 
(2020. 11. 30.)

175 Opinion 2/2017 on data processing at work. In https://www.naih.hu/files/wp249_hu_mun-
kahelyi_adatkezelesek.pdf (2020. 11. 30.)

https://www.naih.hu/files/wp249_hu_munkahelyi_adatkezelesek.pdf
https://www.naih.hu/files/wp249_hu_munkahelyi_adatkezelesek.pdf
https://www.naih.hu/files/2016_11_15_Tajekoztato_munkahelyi_adatkezelesek.pdf
https://www.naih.hu/files/wp249_hu_munkahelyi_adatkezelesek.pdf
https://www.naih.hu/files/wp249_hu_munkahelyi_adatkezelesek.pdf
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Kapcsolódó joggyakorlat a 63–67. §-okhoz
−	 BH 2005, 226.
−	 BH 2005, 331.
−	 Pf.20785/2016/14.
−	 Pf.20077/2016/15.
−	 MK 95. számú állásfoglalás
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XI. FEJEZET

A JOGNYILATKOZATOK (68–75. §)

Fülöp Tímea – Kun Attila

Jogpolitikai célok

A tartós, rendszeres együttműködésen alapuló jogviszonyban a jogalanyok számos 
olyan nyilatkozatot tesznek, amelyek joghatásával jelentős mértékben befolyásolni 
tudják jogviszonyuk fenntartását, adott esetben akár a jogviszony megszüntetését 
is eredményezhetik. Tekintettel arra, hogy ezen jognyilatkozatok szabályozása a 
Kit. rendszerében is nélkülözhetetlen szabályozási tárgykört képez, a Kit. XI. feje-
zete foglalja össze a jognyilatkozatokra vonatkozó legfontosabb részletszabályokat.

A korábbi szabályozást alapul véve rögzítésre kerülnek az egyoldalú jognyilat-
kozatokkal, a képviselettel, az alaki kötöttséggel, az elektronikus dokumentumok 
kézbesítésével, a határidőkkel, valamint az érvénytelenség és annak jogkövetkez-
ményeivel kapcsolatos rendelkezések. Ezeknek a normáknak mögöttes szabályo-
zását egyrészt a polgári eljárásjogi szabályok, másrészt olyan specifikus ágazati 
jogszabályok adják, mint például az E-ügyintézési tv.

Magyarázat a Kit. §-aihoz

68. § [Az egyoldalú jognyilatkozat, a nyilatkozat, a tájékoztatás]

(1) Egyoldalú jognyilatkozatból az e törvényben, az e törvény végrehaj-
tására kiadott jogszabályban és közszolgálati szabályzatban meghatáro-
zott esetben származhatnak jogok vagy kötelezettségek.

(2) Az egyoldalú jognyilatkozat a címzettel való közléssel válik hatályos-
sá és – e törvény eltérő rendelkezésének hiányában – csak a címzett hoz-
zájárulásával módosítható, vagy vonható vissza.

(3) A jogról lemondó vagy abból engedő nyilatkozatot nem lehet kiter-
jesztően értelmezni.

(4) Az egyoldalú jognyilatkozatra a megállapodásra vonatkozó szabá-
lyokat kell megfelelően alkalmazni. A megállapodás teljesítése során tett, 
jognyilatkozatnak nem minősülő nyilatkozat, továbbá a munka irányításá-
val összefüggő munkáltatói jogkör gyakorlójának jognyilatkozata tekinte-
tében a 70–73. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
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(5) Amennyiben e törvény valamely fél számára tájékoztatási kötelezett-
séget ír elő, a tájékoztatást közöltnek kell tekinteni, ha azt a helyben szo-
kásos és általában ismert módon közzéteszik.

(6) A tájékoztatást olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehe-
tővé tegye a jog gyakorlását és kötelezettség teljesítését.

1. A jogalkotó a Kttv. és az Mt. szabályaihoz igazodva garanciális szabályként rög-
zíti, hogy egyoldalú jognyilatkozatból kizárólag:

−	 a Kit.-ben;
−	 a Kit. végrehajtására kiadott jogszabályban és
−	 közszolgálati szabályzatban meghatározott esetben származhatnak jogok 

vagy kötelezettségek.

A Kit. rendszerében az egyoldalú aktusokat a korábbi szabályozáshoz hasonlóan 
több kategóriába sorolhatjuk:

a) Egyrészt ismeretesek a kötelemfakasztó egyoldalú jognyilatkozatok, amelyek 
joghatás kiváltására vonatkozó akaratnyilatkozatok, joghatásuk kiváltása pedig a 
másik fél elfogadásától független. Ilyen például a kinevezés egyoldalú módosítása 
(vö. Kit. 89. §) vagy a felmentés esetköre (vö. Kit. 107. §).

A bírói joggyakorlatból jól ismert rendelkezésként kerül kimondásra, hogy az 
egyoldalú jognyilatkozat a címzettel való közléssel válik hatályossá, és főszabály 
szerint csak a címzett hozzájárulásával módosítható vagy vonható vissza. Ennek 
tipikus esete, ha például a kormánytisztviselő – indokolás nélkül – kormányzati 
szolgálati jogviszonyáról lemond, a lemondás érvényességéhez nincs szükség a 
munkáltató beleegyezésére, ugyanakkor a lemondás visszavonásának már felté-
telét képezi a munkáltató beleegyezése (vö. Kit. 106. §). Egy sajátos eset a visz-
szavonás kapcsán az, ha a kormánytisztviselő a felmentését követően tájékoztatja 
a munkáltatót a várandóságáról. A felmentés közlését követő kormánytisztviselői 
tájékoztatás esetén a kormányzati igazgatási szerv a felmentést a kormányzati 
szolgálati jogviszony megszűnéséig, de legfeljebb a tájékoztatást követő 15 napon 
belül írásban visszavonhatja [vö. Kit. 113. § (3) bek.]. Ez utóbbi kivételes vissza-
vonás egyoldalú jogkörben realizálódhat.

b) Sajátos jognyilatkozat az ajánlat, amely automatikusan nem jár a megállapodás 
létrejöttével, ugyanakkor a polgári jogi szabályok szerint az ajánlathoz való kötött-
ség szabályai érvényesülnek. Ennek tipikus esete például:

−	 a várandós kormánytisztviselő kinevezésének módosításához kapcsolódó 
szabály, mely szerint a kormánytisztviselő a munkavégzés alóli mentesítés 
idejére az illetményére jogosult, kivéve, ha a felajánlott álláshelyet alapos 
ok nélkül nem fogadja el [vö. Kit. 90. § (3) bek.];

−	 a kormányzati igazgatási szerv köteles felajánlani annak lehetőségét, hogy 
a kormánytisztviselő a feladatok ellátásához szükséges iskolai végzettsé-
get, szakképzettséget, szakképesítést az iskolai végzettség, szakképzett-
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ség, szakképesítés megszerzéséhez az oktatási intézmény által biztosított 
észszerű határidőn belül megszerezze [vö. Kit. 108. § (2) bek.].

c) Léteznek továbbá a munkáltató által kibocsátott olyan egyoldalú jognyilatko-
zatok, amelyek meghatározzák a kormányzati szolgálati jogviszony teljesítésének 
módját.

A megállapodás teljesítése során tett, jognyilatkozatnak nem minősülő nyilat-
kozat, továbbá a munka irányításával összefüggő munkáltatói jogkör gyakorlójá-
nak jognyilatkozata tekintetében a 70–73. §-ban foglalt rendelkezéseket (értsd: a 
képviseletre, az alaki kötöttségre, a közlésre, a kézbesítésre, valamint a határidők 
és időtartamok számítására irányadó szabályokat) kell megfelelően alkalmazni [vö. 
Kit. 68. § (4) bek.].

Ez utóbbiak jellemzően a felek által tett olyan utasítások, tájékoztatások, közlé-
sek, amelyek közvetlenül nem célozzák joghatás kiváltását (például a munkavég-
zés mikéntjére irányulnak), ám indirekt jogi hatásuk felmerülhet (például a hibás 
tájékoztatás okozta jogi konfliktus mentén). Ezek a nyilatkozatok nem rendelkez-
nek kötőerővel, azokat a nyilatkozattevő lényegében bármikor módosíthatja (ter-
mészetesen a rendeltetésszerű, nem visszaélésszerű joggyakorlás kereti között).

A kormánytisztviselő egyik legfontosabb kötelezettsége között szerepel, hogy 
a kormánytisztviselő köteles munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára 
képes állapotban – a kormányzati igazgatási szerv rendelkezésére állni, és a mun-
káltató utasítása szerint munkát végezni [vö. Kit. 93. § (1) bek. b) pont]. Ebből 
adódik, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója olyan utasítás kiadására jogosult, 
amelyben például meghatározásra kerül a kormánytisztviselő munkaidő-beosztása, 
a munkarendje stb. Az utasítások tartalmi rendelkezéseinek szabályait általában 
a közszolgálati szabályzatok rögzítik, tekintettel arra, hogy ezen jognyilatkozatok 
esetében nem a kormánytisztviselő személyét érintő konkrét jog vagy kötelezett-
ség kerül megállapításra, hanem ezek a normák általánosságban írják elő a kor-
mánytisztviselők munkavégzésére irányadó szabályokat.176

Ugyanakkor kitekintésképpen fontos megemlíteni, hogy – garanciális szempont-
ból – vannak olyan, alapvetően utasításalapú jogintézmények, amelyek alkalmazá-
sához mégis a kormánytisztviselő beleegyezése szükséges. Ezek a szabályok több-
nyire a munkaidő-szervezéshez kapcsolódnak. Példaként a következő tényállások 
említhetőek:

−	 készenlét a heti pihenőnap (heti pihenőidő) időtartama alatt csak a kor-
mánytisztviselő hozzájárulásával rendelhető el, ha az elrendelést megelőző 
százhatvannyolc órás időszakban a kormánytisztviselő a heti pihenőnapján 
készenlétet teljesített [vö. Kit. 123. § (9) bek.];

−	 egyes kormánytisztviselői csoportokra vonatkozó különös rendelkezések 
köréből említhető, hogy például a jogszabályban meghatározott egészség-
károsító kockázat fennállásakor, vagy a kormánytisztviselő várandósságá-
nak megállapításától a gyermeke hároméves koráig, illetve a gyermekét 
egyedül nevelő kormánytisztviselő esetén gyermeke hároméves koráig 

176 Hazafi (2012): i. m. 77.
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egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a kormánytisztviselő hozzájárulása 
esetén alkalmazható [vö. Kit. 127. § (2) bek. a) pont; 152. § (1) bek. a) 
pont];

−	 a gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselő számára – gyermeke 
 hároméves korától négyéves koráig – rendkívüli munkaidő vagy készenlét 
csak hozzájárulásával rendelhető el [vö. Kit. 152. § (2) bek.].

2. A Kit. garanciális szabályként kimondja, hogy a jogról lemondó vagy abból enge-
dő nyilatkozatot nem lehet kiterjesztően értelmezni.

A kormánytisztviselők érdekeit elsősorban kógens, eltérést nem engedő jogi 
normák védik, amelyek általában olyan jogokat biztosítanak, amelyekről lemon-
dani sem lehet (például fizetett szabadsághoz való jog, illetményhez való jog). 
Amennyiben azonban egyes jogokról le lehet mondani, vagy azokból engedni le-
het, a nyilatkozatot kiterjesztően nem lehet értelmezni.

3. A Kit. a felek együttműködési kötelezettségéből adódóan rögzíti a felek tájékoz-
tatási kötelezettségét. Ezzel kapcsolatosan a törvény két alapvető feltételt ír elő a 
jogalkalmazó számára:

−	 a tájékoztatást közöltnek kell tekinteni, ha azt a helyben szokásos és álta-
lában ismert módon közzéteszik;

−	 a tájékoztatást olyan időben és módon kell megtenni, hogy az lehetővé 
tegye a jog gyakorlását és kötelezettség teljesítését.

A kormányzati szolgálati jogviszony vonatkozásában a megfelelő és időben tör-
ténő tájékoztatásnak különösen nagy jelentősége van, hiszen például a feladatok 
hatékony és eredményes ellátása érdekében a kormányzati igazgatási szerv kö-
teles a feladatok elvégzéséhez szükséges tájékoztatást és iránymutatást a kor-
mánytisztviselő részére megadni [vö. Kit. 91. § (1) bek. f) pont]. Az, hogy konkrét 
esetben mit jelent pontosan a megfelelő idő és mód követelménye, magától érte-
tődően mindenkor függ a tájékoztatás tartalmától, céljától, joghatásától, a másik 
fél mozgásterétől stb.

Ugyanakkor számos olyan jogintézmény van (például irányadó munkarend, il-
letmény, rendes szabadság mértéke és kiadásának rendje stb.), amelyek tekinte-
tében célzott, konkrétan meghatározott módon szintén tájékoztatni szükséges a 
kormánytisztviselőt. Ezek részletszabályait általában a közszolgálati szabályzatok 
tartalmazzák.

69. § [A feltétel]

(1) A felek a megállapodás létrejöttét, módosítását vagy megszűnését 
jövőbeli, bizonytalan eseménytől (feltétel) is függővé tehetik. Nem köt-
hető ki olyan feltétel, amelynek alapján a jogviszony a kormánytisztviselő 
hátrányára módosulna, vagy a jogviszony megszűnését eredményezné.
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(2) Az ellentmondó, lehetetlen vagy értelmezhetetlen feltétel érvény-
telen. A megállapodást ilyen esetben úgy kell elbírálni, mintha a felek az 
adott feltételt nem kötötték volna ki.

(3) A felek, amíg a feltétel bekövetkezése függőben van, kötelesek tar-
tózkodni minden olyan magatartástól, amely a másik fél feltételhez kötött 
jogát csorbítaná. A feltétel bekövetkezésére vagy meghiúsulására nem 
hivatkozhat a fél, ha azt vétkesen maga okozta.

A Kit. a korábbi szabályozáshoz hasonlóan lehetővé teszi a felfüggesztő és bontó 
feltétel kikötésének lehetőségét. A feltétel olyan bizonytalan jövőbeli esemény, 
amelytől a felek valamely jogügylet hatályának beálltát (felfüggesztő feltétel) vagy 
megszűnését (bontó feltétel) teszik függővé.177 A felfüggesztő feltétel lényege, 
hogy a megállapodás nem lép hatályba addig, amíg valamely bizonytalanul be-
következő, a megállapodásban kikötött jövőbeli esemény be nem áll (például a 
próbaidő eredményes elteltéhez kötnek valamilyen plusz juttatást, kedvezményt). 
Bontó feltételnek az tekinthető, ha a felek megállapodása szerint valamely bizony-
talan jövőbeli esemény bekövetkeztével a megállapodás hatályát veszti (például a 
tanulmányi szerződés valamely támogatási tételét egy bizonyos tanulmányi átlag 
„tartásához” kötik).

Ugyanakkor a jogalkotó garanciális szabályként írja elő az alábbi kritériumokat:
−	 nem köthető ki olyan feltétel, amelynek alapján a jogviszony a kormány-

tisztviselő hátrányára módosulna, vagy a jogviszony megszűnését eredmé-
nyezné (például nyilvánvalóan jogellenes valamely juttatás bontó feltétel-
ként előírni a „vezetőváltást”);

−	 az ellentmondó, lehetetlen vagy értelmezhetetlen feltétel érvénytelen (pél-
dául nyilvánvalóan képtelen, vagy nyelvileg értelmezhetetlen feltétel);

−	 a felek, amíg a feltétel bekövetkezése függőben van, kötelesek tartózkod-
ni minden olyan magatartástól, amely a másik fél feltételhez kötött jogát 
csorbítaná (azaz nem hivatkozhat a fél a feltétel bekövetkeztére, vagy an-
nak meghiúsulására, ha azt vétkesen ő maga idézte elő).

Fontos kiemelni, hogy a feltétel bekövetkezésére vagy meghiúsulására nem hi-
vatkozhat az a fél, aki azt vétkesen maga okozta.

70. § [A képviselet]

(1) A kormányzati igazgatási szerv képviseletében jognyilatkozat tételé-
re a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult.

(2) A kormánytisztviselő a kinevezés elfogadásával, a megállapodás 
megkötésével, módosításával, a jogviszony megszüntetésével összefüggő 
jognyilatkozatát csak személyesen teheti meg.

(3) A kormánytisztviselő az egyéb jognyilatkozatot meghatalmazott 
képviselője útján is megteheti, az erre irányuló meghatalmazást írásba 

177 Vö. Ptk. 6:116. § (1)–(2) bek.
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kell foglalni. A meghatalmazás visszavonásig, vagy határozott időre szóló 
meghatalmazás esetén a határozott idő elteltéig érvényes. A meghatalma-
zás visszavonása jóhiszemű harmadik személy irányában csak akkor ha-
tályos, ha azt vele közölték. A visszavonás jogáról érvényesen nem lehet 
lemondani.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott meghatalmazás hiányában is el-
járhat a kormánytisztviselő képviseletében hozzátartozója, ha a jognyi-
latkozat megtételében a kormánytisztviselő akadályozva van. Vita esetén 
az akadályoztatás tényét igazolnia kell.

(5) A kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő személyesen 
tett jognyilatkozatát veszi figyelembe, ha a kormánytisztviselő és a (3) és 
(4) bekezdésben említett képviselő jognyilatkozatai eltérnek.

(6) A kormánytisztviselő – kivéve, ha a képviselet tartalma egyértelmű-
en korlátozott – nem hivatkozhat arra, hogy képviselője jogkörét túllépve 
járt el.

1. Tekintettel a jognyilatkozatok által kiváltott joghatásokra és a kormányzati szol-
gálati jogviszonyból eredő alá- és fölérendeltségi viszonyokra, a Kit. rendezi a kép-
viselet szabályait. A képviselet azt jelenti, hogy a jognyilatkozatot a képviselő teszi 
meg, más nevében és helyett eljárva, ám a jognyilatkozat közvetlenül a képviseltet 
jogosítja, illetve kötelezi. A képviseleti jog jogszabályon, bírósági vagy hatósági 
határozaton, létesítő okiraton vagy meghatalmazáson alapulhat.178 A képviseleti 
jog kiterjed mindazon cselekmények elvégzésére és jognyilatkozatok megtételére, 
amelyek a képviselettel elérni kívánt cél érdekében szükségesek.179

A kormányzati igazgatási szerv képviseletében jognyilatkozat tételére kizárólag 
a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult.

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyokban a munkáltatói minőséget (jogala-
nyiságot) mindenkor el kell határolni a „munkáltatói cselekvőképességtől”, azaz a 
munkáltatói jogkör gyakorlásától. A munkáltatói jogkör összpontosulhat egy adott 
természetes személy, illetve valamely testületi szerv „kezében”, ám annak gyakorlá-
sa meg is osztható, annak egyes elemeit – bizonyos jogokat és kötelezettségeket –  
különböző személyek is gyakorolhatják.

2. A kormánytisztviselő egyes jognyilatkozatok megtétele során kizárólag szemé-
lyesen járhat el. Ezek a következő, meghatározó fontosságú, a jogviszony dinami-
káját érintő jognyilatkozatok:

−	 a kinevezés elfogadása;
−	 a megállapodás megkötése;
−	 a megállapodás módosítása, valamint
−	 a jogviszony megszüntetése kapcsán.

178 Vö. Ptk. 6:11. §.
179 Vö. Ptk. 6:17. §.
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Minden más jognyilatkozat esetében a kormánytisztviselőnek lehetősége van 
meghatalmazott képviselője igénybevételére, hiszen adódhatnak olyan esetek, 
amikor a kormánytisztviselő ügyei intézésében személyesen nem tud (esetleg nem 
kíván) eljárni. A meghatalmazás olyan egyoldalú jognyilatkozat, amely képviseleti 
jogot kreál. Ilyen írásbeli meghatalmazás hiányában ugyanakkor eljárhat a kor-
mánytisztviselő képviseletében hozzátartozója is, ám csak abban az esetben, ha a 
jognyilatkozat megtételében a kormánytisztviselő akadályozva van (vita esetén az 
akadályoztatás tényét igazolnia kell).

A Kit. 280. § (1) bekezdés 13. pont értelmében hozzátartozó: az egyeneságbéli 
rokon és annak házastársa; az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő; az 
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek; a testvér; a házastárs, az élet-
társ, a bejegyzett élettárs; a házastársnak, a bejegyzett élettársnak egyeneságbéli 
rokona, testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.

Előfordulnak olyan esetek is, amelyek során maga a törvény írja elő a képvisele-
tet, amennyiben a kormánytisztviselő személyes jelenléte valamely okból kifolyólag 
nem biztosítható. Például leltározás során a kormánytisztviselő, illetve akadályozta-
tása esetén a képviselője jelenlétét biztosítani kell. Ha a kormánytisztviselő a képvi-
seletéről nem gondoskodik, a kormányzati igazgatási szerv e feladat ellátására szak-
mailag alkalmas, érdektelen képviselőt köteles kijelölni [vö. Kit. 164. § (17) bek.].

A Kit. a meghatalmazás vonatkozásában csak alaki kötöttséget ír elő, azaz a 
meghatalmazást minden esetben írásba kell foglalni. A meghatalmazás visszavo-
násig, vagy határozott időre szóló meghatalmazás esetén a határozott idő elteltéig 
érvényes. Amennyiben előfordul, hogy a kormánytisztviselő és a képviselő jognyi-
latkozatai egymástól eltérnek, a kormányzati igazgatási szerv főszabály szerint a 
kormánytisztviselő személyesen tett jognyilatkozatát köteles figyelembe venni.

A kormánytisztviselő – kivéve, ha a képviselet tartalma egyértelműen korláto-
zott – nem hivatkozhat arra, hogy képviselője jogkörét túllépve járt el.

71. § [Az alaki kötöttség]

(1) A kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő lényeges megállapodást 
és jognyilatkozatot írásba kell foglalni.

(1a) A jognyilatkozatokat a tartalmuk szerint kell elbírálni.
(2) A kormánytisztviselő kérésére a kormányzati igazgatási szervnek a 

jognyilatkozatát akkor is írásba kell foglalnia, ha az egyébként nem kö-
telező.

(3) A megállapodást, ha írásba kellett foglalni, módosítani vagy meg-
szüntetni is csak írásban lehet.

(4) Az alaki kötöttség megsértésével tett jognyilatkozat – ha e törvény 
eltérően nem rendelkezik – érvénytelen. Az érvénytelenség jogkövetkez-
ménye nem alkalmazható, ha a jognyilatkozat a felek egyező akaratából 
teljesedésbe ment, és ez nem jár a közérdek sérelmével.

(5) Egyoldalú jognyilatkozatát a kormányzati igazgatási szerv az e tör-
vényben meghatározott esetben köteles írásban indokolni, valamint az 
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igény érvényesítésének módjáról és – ha az elévülési időnél rövidebb – 
annak határidejéről a kormánytisztviselőt tájékoztatni kell. A határidőről 
való tájékoztatás elmulasztása esetén hat hónap elteltével az igény nem 
érvényesíthető.

(6) A kormányzati igazgatási szerv köteles a megállapodás írásba foglalá-
sáról gondoskodni és ennek egy példányát a kormánytisztviselőnek átadni.

(7) A megállapodásban meg kell jelölni a felek nevét, továbbá a megálla-
podás teljesítése szempontjából lényeges adatait.

(8) A (11) bekezdésben foglaltak kivételével írásbelinek kell tekinteni a 
jognyilatkozatot, ha annak közlésére a jognyilatkozatban foglalt informá-
ció változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a jog-
nyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására alkalmas elektronikus 
dokumentumban (a továbbiakban: elektronikus dokumentum) kerül sor.

(9) A nyilatkozattevő személyének (8) bekezdés szerinti azonosításá-
hoz nem szükséges a nyilatkozattevő fokozott biztonságú vagy minősített 
elektronikus aláírása.

(10) Az írásbeli jognyilatkozat akkor minősül közöltnek, ha azt a címzett-
nek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják, illetve az elekt-
ronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. A közlés akkor is ha-
tályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy az átvételt 
megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. Erről jegyzőkönyvet kell 
felvenni.

(11) A kinevezési okmánynak a beosztási okirat részét és annak módo-
sítását, a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatot, az 
összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítást és a fizetési 
felszólítást a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan lega-
lább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell kiadmányozni.

(12) Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé, amikor a 
címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehetősége nyílik 
arra, hogy annak tartalmát megismerje.

(13) Papíralapú kiadmány esetében a (10) bekezdésben foglaltakon túl-
menően a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint tértivevény 
többletszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyilatkoza-
tot,

a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény 
átvételét megtagadta, vagy a címzett által bejelentett elérhető-
ségi címen a kézbesítés a cím azonosíthatatlansága, a címzett 
ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés 
megkísérlésének napján,

b) ha a küldemény „nem kereste” kézbesíthetetlenségi ok jelzés fel-
tüntetésével érkezik vissza, az értesítés elhelyezésének napját 
követő ötödik munkanapon

kézbesítettnek kell tekinteni.
(14) Vita esetén a jognyilatkozatot tevő felet terheli annak bizonyítása, 

hogy a közlés szabályszerűen megtörtént.
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(15) Az írásbeli jognyilatkozatokat a (8) és (11) bekezdés szerint kell 
kiadmányozni és a (10) bekezdés, valamint a 72. § szerint kézbesíteni.

(16) A (10) bekezdés rendelkezéseit a (11) bekezdésben nevesített 
munkáltatói intézkedést tartalmazó elektronikus dokumentumokra nem 
kell alkalmazni.

1. A jognyilatkozatok megtétele során az egyik legfontosabb feltétel az alaki kö-
töttség megtartása. A Kit. főszabályként rögzíti, hogy a kormányzati szolgálati 
jogviszonyt érintő minden lényeges megállapodást és jognyilatkozatot írásba kell 
foglalni. A törvény ugyanakkor nem definiálja a „lényegesség” paramétereit, így 
azt esetről esetre, az adott jognyilatkozat összes körülményét figyelembe véve 
lehet megítélni.

Említésre érdemes, hogy amíg a versenyszféra munkajogában a jognyilatkozatot 
általános szabály szerint alaki kötöttség nélkül lehet megtenni,180 a Kit. ennél jóval 
szigorúbb előírást tartalmaz azzal, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő 
minden lényeges megállapodást és jognyilatkozatot írásba kell foglalni. A kormány-
zati igazgatás körében tehát a felek közötti rendes, hivatali kommunikáció formája 
tipikusan írásbeli, amennyiben az lényeges kérdéseket érint.

A Kit. számos esetben kifejezetten előírja az írásbeli alaki kényszert. Például:
−	 a kormánytisztviselő a személyiségi jogáról általános jelleggel előre nem 

mondhat le, személyiségi jogáról rendelkező jognyilatkozatot érvényesen 
csak írásban tehet [vö. Kit. 67. § (3) bek.];

−	 érvénytelenség esetén a megtámadásra irányuló jognyilatkozatot írásban 
kell a másik féllel közölni [vö. Kit. 74. § (11) bek.];

−	 a kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni [vö. Kit. 85. § (1) 
bek.];

−	 a kinevezés egyoldalú módosítása esetén a kormánytisztviselő a kineve-
zése módosításának közlésétől számított négy munkanapon belül írásban 
kérheti a felmentését a törvényben meghatározott esetekben [vö. Kit. 
89. § (3) bek.].

A törvény rögzíti, hogy a kormánytisztviselő kérésére a kormányzati igazgatási 
szervnek a jognyilatkozatát akkor is írásba kell foglalnia, ha egyébként az nem 
kötelező. Természetesen a kormánytisztviselőt e tekintetben is köti a joggal való 
visszaélés tilalma, azaz e kérése nem lehet például „zaklatásszerű”, nem irányulhat 
az igazgatási, hivatali rend alaptalan, szükségtelen zavarására. Az írásba foglalás 
kérésének sajátos nevesített esete például a következő; a kormánytisztviselő kö-
teles az utasítást adó figyelmét felhívni, és egyben kérheti az utasítás írásba fog-
lalását, ha az utasítás:

a) végrehajtása jogszabályba vagy a kormányzati igazgatási szerv által ki-
adott normatív utasításba ütközne;

b) teljesítése kárt idézhet elő, és a kormánytisztviselő a következményekkel 
számolhat, vagy

c) az érintettek jogos érdekeit sérti [vö. Kit. 94. § (3) bek.].

180 Mt. 22. § (1) bek.
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Az alaki kötöttség betartása természetesen nemcsak a jognyilatkozatok megté-
telére, hanem azok módosítására és megszüntetésére is egyaránt vonatkozik. Így 
a megállapodást, ha írásba kellett foglalni, módosítani vagy megszüntetni is csak 
írásban lehet.

A Kit. 2020. január 1-jei módosítását követően az is kimondásra kerül, hogy a 
jognyilatkozatokat elsősorban a tartalmuk szerint kell elbírálni. Ez a szabály össz-
hangot mutat a polgári jog azon általános értelmezési szabályával, miszerint a jog-
nyilatkozatot vita esetén úgy kell értelmezni, ahogyan azt a címzettnek a nyilatkozó 
feltehető akaratára és az eset összes körülményére tekintettel a szavak általánosan 
elfogadott jelentése szerint értenie kellett.181

Az alaki kötöttség megsértésével tett jognyilatkozat – ha e törvény eltérően 
nem rendelkezik – érvénytelen. Az érvénytelenség jogkövetkezménye nem alkal-
mazható, ha a jognyilatkozat a felek egyező akaratából teljesedésbe ment, és ez 
nem jár a közérdek sérelmével. A munkaügyi ítélkezési gyakorlat szerint például, 
bár a jogviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatkozatokat 
írásba kell foglalni, ha a jogviszony megszüntetését szóban kezdeményező, és erre 
vonatkozó jognyilatkozatot tevő munkavállaló az abban foglaltakat saját érdekében 
állóként önként teljesíti, e magatartásával szemben utóbb nem igényelhet jogvé-
delmet.182 Úgyszintén ha a szóbeli megállapodás alapján a megszüntetést mind-
két fél végrehajtotta, önmagában az írásba foglalás elmaradása miatt nem állapít-
ható meg a megszüntetés jogellenessége.183 Ezen elvek tehát a Kit. hatálya alatt 
is irányadók, azzal a kiegészítéssel, hogy vizsgálni kell, hogy mindez nem jár-e a 
közérdek sérelmével.

2. Az alaki kötöttség mellett a Kit. további garanciális szabályokat is rögzít a jog-
nyilatkozatok megtételéhez kapcsolódóan.

a) A kormányzati igazgatási szerv egyoldalú jognyilatkozatát a törvényben meg-
határozott esetben köteles írásban indokolni, valamint az igény érvényesítésének 
módjáról és – ha az elévülési időnél rövidebb – annak határidejéről a kormánytiszt-
viselőt tájékoztatni kell (utóbbit nevezi a szakzsargon jogorvoslati kioktatásnak). 
A határidőről való tájékoztatás elmulasztása esetén hat hónap elteltével az igény 
nem érvényesíthető.

Például a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyból származó 
igényének érvényesítése érdekében – a Kit.-ben meghatározott esetekben – köz-
szolgálati panaszt nyújthat be a kormányzati igazgatási szerv ellen a sérelmesnek 
tartott munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc napon 
belül [vö. Kit. 168. § (1)–(2) bek.]. A jogorvoslati kioktatás elmulasztása esetén 
hat hónap elteltével az igény nem érvényesíthető (azaz kvázi „kitolódik” a határ-
idő).

181 Vö. Ptk. 6:8. § (1) bek.
182 BH1995. 680.
183 BH1999. 331.
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A Kit. számos esetben előírja a fentebb jelzett indokolási kötelezettséget. Így 
például:

−	 a kormányzati igazgatási szerv a felmentést köteles megindokolni. Az in-
dokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie, és a kormányzati 
igazgatási szervnek kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és 
okszerű [vö. Kit. 107. § (3) bek.];

−	 a kormánytisztviselőnek a munkaidő egyenlőtlen beosztására vonatkozó 
kérelme csak abban az esetben tagadható meg, ha az a munkáltatói jogkör 
gyakorlója számára lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet jelente-
ne. A munkáltatói jogkör gyakorlója ebben az esetben köteles írásban meg-
indokolni a kérelem megtagadását [vö. Kit. 158. § (2) bek.].

Említésre érdemes, hogy amennyiben a kormányzati igazgatási szervnek egyéb-
ként nem lenne kötelező az egyoldalú jognyilatkozatát megindokolnia, azonban 
ezt mégis megteszi, utóbb ezen indokolás tartalmáért helytállni tartozik (például a 
munkáltató a próbaidő alatti megszüntetést – annak ellenére, hogy azt nem lenne 
szükséges indokolással ellátnia – mégis megindokolja).

b) A kormányzati igazgatási szerv köteles a megállapodás írásba foglalásáról gon-
doskodni, és ennek egy példányát a kormánytisztviselőnek átadni.

c) A megállapodásban meg kell jelölni a felek nevét, továbbá a megállapodás telje-
sítése szempontjából lényeges adatait.

3. Főszabály szerint írásbelinek kell tekinteni a jognyilatkozatot, ha annak közlé-
sére a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyilat-
kozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosítására 
alkalmas elektronikus dokumentumban (a továbbiakban: elektronikus dokumen-
tum) kerül sor.

A nyilatkozattevő személyének az ilyen módon történő azonosításához nem 
szükséges a nyilatkozattevő fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus alá-
írása.

Speciális szabály, hogy a kinevezési okmánynak a beosztási okirat részét és 
annak módosítását, a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatot, 
az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítást és a fizetési felszó-
lítást a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább fokozott 
biztonságú elektronikus aláírással kell kiadmányozni. Ezen alapvető munkáltatói 
intézkedésekre vonatkozó jognyilatkozatokat tehát legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban kell kiadmányozni, az 
egyéb írásbeli jognyilatkozatok esetében elegendő az egyszerű elektronikus doku-
mentum is [vö. Kit. 71. § (8) bek.].
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4. A jognyilatkozatokból csak abban az esetben származhatnak jogok és kötelezett-
ségek, ha azt a címzettel közölték, azaz:

−	 azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek átadják (köz-
vetlen közlés), illetve

−	 az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik.

A közlés akkor is hatályos, ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy 
az átvételt megtagadja vagy szándékosan megakadályozza. Ebben az esetben 
azonban kötelező jegyzőkönyvet felvenni.

Az egyszerűbb eljárás kialakítása érdekében a Kit. 2020. január 1-jei módosí-
tása alapján ezeket a szabályokat nem kell alkalmazni a Kit.-ben nevesített, bizo-
nyos alapvető munkáltatói intézkedést tartalmazó, legalább fokozott biztonságú 
elektronikus aláírással kiadmányozandó elektronikus dokumentumokra [Kit. 71. § 
(16) bek.], úgymint:

−	 a kinevezési okmánynak a beosztási okirat része és annak módosítása;
−	 a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozat;
−	 az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítás, valamint
−	 a fizetési felszólítás.

Az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhetővé (azaz minősül közölt-
nek), amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek lehetősége 
nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje.

Vita esetén a jognyilatkozatot tevő felet terheli annak bizonyítása, hogy a közlés 
szabályszerűen megtörtént.

5. A Kit. a korábbi szabályozással lényegében megegyezően rögzíti a kézbesítés 
postai és bírósági eljárási szabályait.

Papíralapú kiadmány esetében a postai szolgáltatásokról szóló jogszabály sze-
rint tértivevény többletszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített jognyi-
latkozatot kézbesítettnek kell tekinteni a következő esetekben:

a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét 
megtagadta, vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesí-
tés a cím azonosíthatatlansága, a címzett ismeretlensége vagy elköltözése 
miatt meghiúsult, a kézbesítés megkísérlésének napján;

b) ha a küldemény „nem kereste” kézbesíthetetlenségi ok jelzés feltüntetésé-
vel érkezik vissza, az értesítés elhelyezésének napját követő ötödik mun-
kanapon.

E szabályt nevezi a szakzsargon kézbesítési fikciónak.
E körben érdemes megemlíteni, hogy a kormánytisztviselő elköltözése követ-

keztében beálló kézbesítési fikció esetében a kormánytisztviselő valójában az 
együttműködési és tájékoztatási kötelezettségét szegi meg, ezáltal a joghatályos 
közlés voltaképpen a mulasztás „szankciójaként” értelmezhető.
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72. § [Az elektronikus dokumentum kézbesítése]

(1) A 71. § (11) bekezdése szerinti munkáltatói intézkedést tartalmazó 
elektronikus dokumentum kézbesítésére az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. tör-
vény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 14. §-ában és 15. § (2) és (3) 
bekezdésében foglalt rendelkezéseket a (3) és a (3a) bekezdésben foglalt 
eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy ügyfél alatt kormánytisztviselőt, 
elektronikus ügyintézést biztosító szerv alatt a kormányzati igazgatási 
szervet kell érteni.

(2) A kormánytisztviselő köteles az írásbeli jognyilatkozatok elektronikus 
aláírása és az elektronikus dokumentumok kézhezvételének visszaigazo-
lása érdekében az E-ügyintézési tv. szerinti, a Kormány által kötelezően 
biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással és az ehhez tartozó 
biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel rendelkezni és 
a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus elérhető-
ségét a foglalkoztatójával közölni. A kormánytisztviselő e kötelezettségét 
– ha törvény eltérően nem rendelkezik – a kinevezését követő 15 napon 
belül köteles teljesíteni.

(3) A 71. § (11) bekezdése szerinti munkáltatói intézkedést tartalmazó 
elektronikus dokumentum kézbesítése esetén az E-ügyintézési tv. 15. § 
(3) bekezdésétől eltérően, ha a szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a 
küldeményt a címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, az elekt-
ronikus dokumentumot kézbesítettnek kell tekinteni a második értesítés 
igazolásban feltüntetett időpontját követő ötödik munkanapon.

(3a) A (3) bekezdéstől eltérően a jogviszonyt azonnali hatállyal meg-
szüntető munkáltatói intézkedést tartalmazó irat a címzett (2) bekezdés 
szerinti tárhelyére történő megküldésről szóló értesítési igazolásban fog-
lalt időpontban minősül kézbesítettnek.

(4) Ha az elektronikus dokumentum elektronikus kézbesítése (vagy a 
kézbesítési vélelem szabályainak alkalmazása) bármely okból nem lehet-
séges, vagy az a jogviszony létesítéséről rendelkezik, az elektronikusan 
kiadmányozott jognyilatkozatról a munkáltatói jogkör gyakorlója által 
írásban kijelölt vagy a szervezeti és működési szabályzatban erre feljogo-
sított személy öt napon belül záradékolással hiteles papíralapú kiadmányt 
készít. A záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy 
aláírását, a záradékolás keltét és szöveges utalást arra, hogy a papíralapú 
kiadmány az alapul szolgáló elektronikusan hitelesített irattal megegye-
zik. A kormánytisztviselővel a papíralapú kiadmányt kell közölni.

1. A Kit. 2020. január 1-jei módosításával pontosításra kerültek azok az elektroni-
kus kézbesítésre vonatkozó szabályok, amelyeket az előzőekben felsorolt, alapvető 
munkáltatói döntési jogkörbe tartozó – legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással kiadmányozandó – intézkedések esetében alkalmazni szükséges (ezek a 
következő intézkedések tehát: a kinevezési okmánynak a beosztási okirat része és 
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annak módosítása, a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozat, az 
összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló felszólítás, valamint a fizetési fel-
szólítás). Ezek közlésére nem a Kit. 71. § (10) bekezdése irányadó, tekintettel arra, 
hogy:

−	 ezeket a dokumentumokat az E-ügyintézési törvény szerinti biztonságos 
kézbesítési szolgáltatásra alkalmas tárhelyre kell megküldeni;

−	 közöltnek az E-ügyintézési törvény szerinti – valamint a törvény 72. §-ában 
rögzített – kézbesítés időpontjában minősülnek.

A Kit. csak a legfőbb eljárási szabályokat rögzíti, tekintettel arra, hogy a részlet-
szabályokat az E-ügyintézési törvény tartalmazza.

2. Figyelemmel arra, hogy az elektronikus dokumentum akkor válik hozzáférhető-
vé (azaz közöltnek), amikor a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személy-
nek lehetősége nyílik arra, hogy annak tartalmát megismerje, ennek technikai 
feltételeit és eszközeit megfelelően biztosítani kell. Elektronikus ügyintézést bizto-
sító szerv alatt a kormányzati igazgatási szervet kell érteni. Ez alapján írja elő a 
jogalkotó, hogy a kormánytisztviselőnek a Kormány által kötelezően biztosított 
elektronikus azonosítási szolgáltatással és az ehhez tartozó biztonságos kézbesí-
tési szolgáltatásra alkalmas tárhellyel kell rendelkeznie, és ehhez kapcsolódóan a 
biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus elérhetőségét a fog-
lalkoztatójával közölnie kell. A kormánytisztviselő e kötelezettségét – ha törvény 
eltérően nem rendelkezik – a kinevezését követő 15 napon belül köteles teljesíteni.

Az elektronikus azonosítási szolgáltatás és tárhely igénybevételének két módja 
van: 1) új típusú elektronikus személyazonosító igazolvány (e-személyi) kiváltása; 
2) ügyfélkapus regisztráció.

Természetesen ahogy a papíralapú kiadmányt, úgy az elektronikus dokumentum 
tartalmát is közölni kell a címzettel. Annak érdekében, hogy akár a címzett akarata 
ellenére is az elektronikus dokumentum alkalmas legyen joghatás kiváltására, a 
jogalkotó rögzíti, hogy ha a szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a küldeményt a 
címzett kétszeri értesítése ellenére nem vette át, az elektronikus dokumentumot 
kézbesítettnek kell tekinteni a második értesítés igazolásban feltüntetett időpontját 
követő ötödik munkanapon.

A jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntető munkáltatói intézkedések esetén 
– a jogintézmény lényegéből eredően – különösen nagy jelentősége van annak, 
hogy mikor valósul meg a dokumentum közlése a címzettel. Éppen ezért rögzíti 
a Kit., hogy a jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntető munkáltatói intézkedést 
tartalmazó irat a címzett tárhelyére történő megküldésről szóló értesítési igazo-
lásban foglalt időpontban már kézbesítettnek (tehát közöltnek) minősül. Ugyan-
akkor – a felek együttműködési kötelezettségére is figyelemmel – az elektronikus 
tárhelyre történő megküldésről a foglalkoztató kormányzati igazgatási szervnek 
egyéb módon is meg kell kísérelnie tájékoztatni az érintettet (eltérő rendelkezés 
hiányában erre akár szóban, akár írásban sor kerülhet a helyben szokásos módon).
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Amennyiben az elektronikus dokumentum kézbesítése (vagy a kézbesítési 
vélelem szabályainak alkalmazása) valamilyen okból kifolyólag mégsem valósul 
meg, vagy az a jogviszony létesítéséről rendelkezik, az elektronikusan kiadmá-
nyozott jognyilatkozatról a munkáltatói jogkör gyakorlója által írásban kijelölt 
vagy a szervezeti és működési szabályzatban erre feljogosított személy köteles öt 
napon belül záradékolással hiteles papíralapú kiadmányt készíteni, így biztosítva 
ebben az esetben is a címzettel való közlést. A záradéknak tartalmaznia kell a 
záradékolásra jogosult személy aláírását, a záradékolás keltét és szöveges utalást 
arra, hogy a papíralapú kiadmány az alapul szolgáló, elektronikusan hitelesített 
irattal megegyezik. A kormánytisztviselővel a papíralapú kiadmányt kell közölni.

73. § [A határidő és az időtartam számítása]

(1) A határidő számítására a (2)–(6) bekezdésben foglaltakat kell alkal-
mazni, ha jogszabály vagy a felek megállapodása valamely jognyilatkozat 
megtételére vagy egyéb magatartás tanúsítására határidőt ír elő.

(2) Napon – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – naptári napot kell 
érteni.

(3) A határidő számítása a határidő megkezdésére okot adó intézkedést 
(eseményt) követő napon kezdődik.

(4) A hetekben megállapított határidő azon a napon jár le, amely elneve-
zésénél fogva a kezdő napnak megfelel. Hónapokban vagy években megál-
lapított határidő lejártának napja az a nap, amely számánál fogva a kezdő 
napnak megfelel, ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utol-
só napja.

(5) A határidő az utolsó napjának végén jár le. A határidő az általános 
munkarend szerinti következő munkanap végén jár le, ha az utolsó nap az 
általános munkarend szerint heti pihenőnap vagy munkaszüneti nap.

(6) A határidőt – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – akkor kell 
megtartottnak tekinteni, ha a lejárat napjának végéig a jognyilatkozatot 
közlik, vagy ezen időpontig az egyéb magatartás tanúsítása megtörténik.

(7) A határidő elmulasztása akkor menthető ki, ha a határidőt megállapí-
tó jogszabály ezt kifejezetten megengedi.

(8) A jognyilatkozatot, egyéb magatartást késedelem nélkül, szükség 
esetén az egyébként nem a kötelezett által viselendő költségek megelő-
legezésével kell megtenni vagy tanúsítani, ha jogszabály a jognyilatkozat 
megtételére vagy az egyéb magatartás tanúsítására haladéktalanul köte-
lezi a felet.

(9) A jogszabályban vagy a felek megállapodásában meghatározott, ha-
táridőnek nem minősülő időtartam számítására a (4)–(8) bekezdés nem 
alkalmazható, az ilyen időtartam számításánál a naptár az irányadó.
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1. A célzott joghatás kiváltása érdekében fontos, hogy az adott jognyilatkozat meg-
tételére vagy egy cselekmény megvalósítására a törvényben meghatározott időn 
belül kerüljön sor. A Kit. számos esetben ír elő határidőket, amelyek elmulasztása 
súlyos jogkövetkezményekkel járhat.

Például:
−	 ha a munkáltatói jogkör gyakorlójának összeférhetetlenségi ok jut a tu-

domására, a jogkövetkezmények megjelölésével köteles haladéktalanul 
írásban felszólítani a kormánytisztviselőt, hogy az összeférhetetlenséget 
harminc napon belül szüntesse meg. Amennyiben a kormánytisztviselő az 
összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított harminc napon 
belül nem szünteti meg, kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik [vö. 
Kit. 95. § (13) bek.];

−	 ha a kormánytisztviselő táppénz, szülési szabadság vagy a gyermek, illetve 
az unoka gondozása, a hozzátartozó ápolása céljából igénybe vett fizetés 
nélküli szabadság miatt nem tudja az esedékesség évében a szabadságát 
igénybe venni, az akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon 
belül – az esedékesség évét követően is – igénybe veheti a szabadságot. 
A határidőt követően a szabadság azonban nem adható ki és nem vehető 
igénybe [vö. Kit. 129. § (2)–(3) bek.];

−	 a kormánytisztviselő a kinevezése módosításának közlésétől számított négy 
munkanapon belül írásban kérheti a felmentését [vö. Kit. 89. § (3) bek.].

2. A Kit. a határidők számításának szabályait a munkajogi, polgári eljárásjogi, va-
lamint a közigazgatási eljárási jogi normákhoz hasonlóan határozza meg. Ennek 
alapján:

a) napon – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – naptári napot (és nem 
munkanapot) kell érteni, a határidő számítása pedig a határidő megkezdé-
sére okot adó intézkedést (eseményt) követő napon kezdődik (tehát maga 
az intézkedés napja nem számít bele);

b) a hetekben megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél 
fogva a kezdő napnak megfelel;

c) hónapokban vagy években megállapított határidő lejártának napja az a 
nap, amely számánál fogva a kezdő napnak megfelel, ha ez a nap a lejárat 
hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napja.

A határidő az utolsó napjának végén jár le (tehát 24.00 órakor). A határidő az 
általános munkarend szerinti következő munkanap végén jár le, ha az utolsó nap 
az általános munkarend szerint heti pihenőnap vagy munkaszüneti nap.

A határidőt – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – akkor kell megtartott-
nak tekinteni, ha a lejárat napjának végéig a jognyilatkozatot közlik, vagy ezen idő-
pontig az egyéb magatartás tanúsítása megtörténik. A határidő elmulasztása akkor 
menthető ki, ha a határidőt megállapító jogszabály ezt kifejezetten megengedi.
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A Kit. esetenként – például érdemtelenség miatti felmentés [vö. Kit. 109. § 
(3) bek.] – különbséget tesz szubjektív és objektív határidők között. Az előbbit a 
jognyilatkozat megtételére jogosult személy tudomásszerzésétől, míg az utóbbit a 
jognyilatkozatra okot adó cselekmény elkövetésétől, illetve az esemény bekövet-
keztétől kell számítani. A szubjektív határidő nem lehet hosszabb, mint az objektív 
határidő.

3. Arra az esetre, ha jogszabály a jognyilatkozat megtételére vagy az egyéb ma-
gatartás tanúsítására haladéktalanul kötelezi a felet, a Kit. – a joggyakorlatot 
 támogatandó – ad egy pontosító, magyarázó szabályt, amelynek értelmében ilyen 
esetben a jognyilatkozatot, egyéb magatartást késedelem nélkül, szükség esetén 
az egyébként nem a kötelezett által viselendő költségek megelőlegezésével kell 
megtenni vagy tanúsítani. Ilyen esetek például, a teljesség igénye nélkül, a követ-
kezők:

−	 A kormánytisztviselő a felettese utasításától akkor térhet el, ha ezt a kor-
mányzati igazgatási szerv károsodástól való megóvása feltétlenül megkö-
veteli, és a kormányzati igazgatási szerv értesítésére nincs mód. Az uta-
sítástól való eltérésről a kormányzati igazgatási szervet haladéktalanul 
tájékoztatni kell [vö. Kit. 94. § (9) bek.].

−	 A kormánytisztviselő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele 
szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, 
 illetve ha kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt összefér-
hetetlen helyzetbe kerül. Ha a munkáltatói jogkör gyakorlójának össze-
férhetetlenségi ok jut a tudomására, a jogkövetkezmények megjelölésé-
vel köteles haladéktalanul írásban felszólítani a kormánytisztviselőt, hogy 
az összeférhetetlenséget harminc napon belül szüntesse meg (összefér-
hetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítás). Amennyiben a 
kormánytisztviselő az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől 
számított harminc napon belül nem szünteti meg, kormányzati szolgálati 
jogviszonya megszűnik [vö. Kit. 95. § (13) bek.].

−	 A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő számára meghatá-
rozhatja a rendelkezésre állás helyét (ügyelet), egyébként a tartózkodá-
si helyét a kormánytisztviselő határozza meg oly módon, hogy a hivatali 
szervezet vezetőjének utasítása esetén haladéktalanul rendelkezésre álljon 
(készenlét) [vö. Kit. 123. § (4) bek.].

4. A jogszabályban vagy a felek megállapodásában meghatározott, határidőnek 
nem minősülő időtartam számítására a (4)–(8) bekezdés nem alkalmazható, az 
ilyen időtartam számításánál a naptár az irányadó.

Az időtartam nem bizonyos jognyilatkozat, vagy cselekmény megtételére ki-
szabott határidő, hanem egy bizonyos jogi tény, állapot, körülmény fennállásának 
ideje (például felmentési idő). A határidőnek nem minősülő időtartam leteléséhez 
is fűződik jogkövetkezmény, de ez anélkül áll be, hogy a félnek valamilyen előírt 
magatartást kellene tanúsítania. A határidőnek nem minősülő időtartam esetén a 
naptár szerinti számítás alapján azon a napon áll be a jogkövetkezmény, ahányadik 



216

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

napon az időtartamnak vége. Például ha a felmentési idő utolsó napja munkaszü-
neti napra esik, akkor a jogviszony nem az általános munkarend szerinti következő 
munkanapon szűnik meg.

74. § [Az érvénytelenség]

(1) Semmis az a megállapodás, amely jogszabályba vagy jó erkölcsbe 
ütközik, valamint amely jogszabály megkerülésével jött létre.

(2) A színlelt megállapodás semmis, ha pedig más megállapodást leplez, 
azt a leplezett megállapodás alapján kell megítélni.

(3) A semmis megállapodás érvénytelen, kivéve, ha ahhoz a rendelke-
zést megállapító jogszabály más jogkövetkezményt fűz. A semmisségre 
az érdekelt határidő nélkül hivatkozhat, a megállapodás semmisségét a 
Közszolgálati Döntőbizottság és a bíróság hivatalból észleli.

(4) A megállapodás megtámadható, ha a fél a megállapodás megkötése-
kor lényeges tényben vagy körülményben tévedett, feltéve, hogy a téve-
dését a másik fél okozta vagy azt felismerhette, vagy ha a felek a megál-
lapodás megkötésekor lényeges tényben vagy körülményben ugyanabban 
a téves feltevésben voltak, vagy ha a megállapodás megkötésére a felet 
megtévesztéssel vagy jogellenes fenyegetéssel vették rá.

(5) A (4) bekezdés alkalmazásában lényeges tényre vagy körülményre 
vonatkozik a tévedés, illetve téves a feltevés akkor, ha annak ismeretében 
a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a megállapodást.

(6) A megállapodást megtámadhatja, aki a megállapodás megkötésekor 
tévedésben vagy téves feltevésben volt.

(7) A megtévesztés hatására kötött megállapodást megtámadhatja, akit 
a másik fél szándékos magatartásával tévedésbe ejt vagy tévedésben tart.

(8) A megállapodást megtámadhatja, akit a másik fél jogellenes fenyege-
téssel vett rá a megállapodás megkötésére.

(9) A (7) és (8) bekezdésben foglalt szabályokat kell alkalmazni, ha a 
megtévesztés vagy jogellenes fenyegetés harmadik személy részéről tör-
tént és erről a másik fél tudott vagy tudnia kellett.

(10) A megtámadás határideje harminc nap, amely a tévedés, megté-
vesztés, téves feltevés felismerésétől, vagy jogellenes fenyegetés esetén 
a kényszerhelyzet megszűnésétől kezdődik. A megtámadási határidőre az 
elévülés szabályai megfelelően irányadók azzal, hogy hat hónap elteltével 
a megtámadás joga nem gyakorolható.

(11) A megtámadásra irányuló jognyilatkozatot a (10) bekezdésben meg-
határozott határidőn belül írásban kell a másik féllel közölni.

(12) A sikeresen megtámadott megállapodás érvénytelen.
(13) A fél titkos fenntartása vagy rejtett indoka a megállapodás érvé-

nyességét nem érinti.
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Egy jognyilatkozat akkor tekinthető érvénytelennek, ha valamilyen hiba miatt nem 
alkalmas a célzott joghatás kiváltására. A Kit. számos esetben utal az érvénytelen-
ségre, például:

−	 ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított személy gyakorolta, intéz-
kedése érvénytelen, kivéve, ha a jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot hat 
hónapon belül írásban jóváhagyta [vö. Kit. 81. § (4) bek.];

−	 a kinevezés írásba foglalásának elmulasztása miatt a kinevezés érvényte-
lenségére csak a kormánytisztviselő – a munkába lépést követő harminc 
napon belül – hivatkozhat [vö. Kit. 85. § (1) bek.].

Az említett hibákat két csoportba sorolhatjuk, azaz az érvénytelenség alábbi két 
fajtáját különböztethetjük meg egymástól:

a) a semmiség (mint feltétlen érvénytelenség) és
b) a megtámadhatóság (mint feltételes érvénytelenség).

1. A Kit. rendelkezése értelmében semmis az a megállapodás, amely jogszabályba 
vagy jó erkölcsbe ütközik, valamint amely jogszabály megkerülésével jött létre. 
Ilyen például, ha a kormánytisztviselő egyidejűleg két kormányzati szolgálati jog-
viszonyt kíván létesíteni. Ez a szabályozás tehát szorosan összefügg a jóhisze-
műség és a tisztesség elvével. A törvény a színlelt megállapodást is semmisnek 
minősíti, ha pedig más megállapodást leplez, azt a leplezett megállapodás alapján 
kell megítélni.

A semmis megállapodás érvénytelen, kivéve, ha ahhoz a rendelkezést megál-
lapító jogszabály más jogkövetkezményt fűz. A semmisségre az érdekelt határidő 
nélkül hivatkozhat. A Kit. új rendelkezésként rögzíti, hogy a megállapodás semmis-
ségét a bíróság mellett a Közszolgálati Döntőbizottság is észlelheti.

2. Az érvénytelenség másik esetköre a megtámadhatóság, amely jellemzően aka-
rati hibákhoz kapcsolódik. A megállapodás megtámadható abban az esetben:

−	 ha a fél a megállapodás megkötésekor lényeges tényben vagy körülmény-
ben tévedett, feltéve, hogy a tévedését a másik fél okozta vagy azt felis-
merhette, vagy

−	 ha a felek a megállapodás megkötésekor lényeges tényben vagy körül-
ményben ugyanabban a téves feltevésben voltak, vagy

−	 ha a megállapodás megkötésére a felet megtévesztéssel vagy jogellenes 
fenyegetéssel vették rá.

A megtámadhatósága utóbbi esetköre, ha a kormánytisztviselő a kormányzati 
szolgálati jogviszonyban eltöltött idő tartamának igazolása során a munkáltatót 
szándékosan félrevezeti, így a valóságosnál hosszabb időt vesznek figyelembe pél-
dául a végkielégítés vagy a szolgálati elismerés összegének megállapítása kapcsán.

Lényeges tényre vagy körülményre vonatkozik a tévedés, illetve téves a felte-
vés akkor, ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna 
meg a megállapodást. A fél titkos fenntartása vagy rejtett indoka a megállapo-
dás érvényességét nem érinti. A bírói gyakorlat tükrében nem minősül jogellenes 
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fenyegetésnek, ha a munkáltató a kormánytisztviselő kötelezettségszegése vagy 
magatartása miatt valamely jogszerű szankciót helyez kilátásba (például felmen-
tést), és ennek elkerülése érdekében felajánlja a munkavállaló a jogviszony közös 
megegyezéssel történő megszüntetését.184

A megtámadás alapjául szolgáló okok figyelembevételével határozza meg a 
jogalkotó azon személyek körét, akik jogosultak az adott megállapodás megtáma-
dására. A megállapodást megtámadhatja, aki:

−	 a megállapodás megkötésekor tévedésben vagy téves feltevésben volt;
−	 akit a másik fél szándékos magatartásával tévedésbe ejtett vagy tévedés-

ben tart;
−	 akit a másik fél jogellenes fenyegetéssel vett rá a megállapodás megköté-

sére.

A Kit. rögzíti, hogy a megtámadás határideje harminc nap, amely a tévedés, 
megtévesztés, téves feltevés felismerésétől, vagy jogellenes fenyegetés esetén a 
kényszerhelyzet megszűnésétől kezdődik (szubjektív határidő). A megtáma dási 
határidőre az elévülés szabályai megfelelően irányadók azzal, hogy hat hónap 
eltel tével a megtámadás joga nem gyakorolható (objektív határidő). A sikeresen 
megtámadott megállapodás érvénytelen.

75. § [Az érvénytelenség jogkövetkezménye]

(1) Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyból szárma-
zó jogokat és kötelezettségeket úgy kell tekinteni, mintha azok érvényes 
megállapodás alapján állnának fenn. Az érvénytelen megállapodás alap-
ján létrejött jogviszonyt – ha e törvény eltérően nem rendelkezik – a kor-
mányzati igazgatási szerv köteles haladéktalanul, azonnali hatállyal meg-
szüntetni, feltéve, hogy az érvénytelenség okát a felek a közérdek sérelme 
nélkül rövid időn belül nem hárítják el.

(2) A kormányzati igazgatási szerv köteles a kormánytisztviselőnek any-
nyi időre járó illetményt megfizetni, amennyi a felmentés esetén járna, 
továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is, ha a 
kinevezés a munkáltató oldalán felmerült okból érvénytelen, és azt az (1) 
bekezdés alapján meg kell szüntetni.

(3) Ha a megállapodás valamely része érvénytelen, helyette a jogsza-
bályt kell alkalmazni, kivéve, ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem 
állapodtak volna meg.

(4) Az egyoldalú jognyilatkozat érvénytelensége esetén e jognyilatkozat-
ból jogok és kötelezettségek nem származnak.

(5) A jogviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat érvénytelen-
sége esetén – a kormányzati igazgatási szerv saját jognyilatkozatának 

184 BH1998. 50., BH2002. 74.
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sikeres megtámadását kivéve – a jogellenes jogviszony megszüntetés 
jogkövetkezményeit kell megfelelően alkalmazni.

(6) A megállapodás érvénytelenségéből származó kár megtérítésére az 
e törvény szerinti kártérítési felelősség szabályait kell megfelelően alkal-
mazni.

1. Az érvénytelenség jogkövetkezményei tekintetében a korábbi szabályozás-
hoz hasonlóan a Kit. főszabályként nem az eredeti állapot helyreállítását, hanem  
a jog viszony jövőre szóló azonnali hatályú megszüntetését írja elő, amennyiben 
az érvénytelenség okát a felek a közérdek sérelme nélkül rövid időn belül nem 
hárítják el. A feleknek tehát van lehetőségük arra is, hogy az érvénytelenség okát 
kiiktassák, azaz az érvénytelenséget akként orvosolják (közérdek sérelme nélkül 
rövid időn belül), hogy a megállapodásuk az érvénytelenségre vezető hibát kor-
rigálja. Mindennek oka, hogy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok jellemzően 
olyan tartós jogviszonyok, amelyben a már elvégzett munkát követően az eredeti 
állapot helyreállítása elméletileg és gyakorlatilag is kizárt.

A Kit. esetenként tartalmaz sajátos érvénytelenségi szabályokat is, így például:
−	 ha a kinevezés érvénytelenségét a munkába lépés előtt állapítják meg, 

 akkor az érvénytelenséget előidéző ok megszüntetéséig a kormánytisztvi-
selő nem állítható munkába. Ha az érvénytelenség oka a munka megkez-
dése után jut a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomására, a kormány-
tisztviselőt az érvénytelenség orvoslásáig a munkavégzéstől el kell tiltani 
[vö. Kit. 86. § (6) bek.];

−	 ha foglalkoztatást kizáró ok miatt a kormányzati igazgatási szerv a kor-
mányzati szolgálati jogviszonyt azonnali hatállyal megszünteti, az érvény-
telenség jogkövetkezményeit kell alkalmazni [vö. Kit. 107. § (7) bek.].

A Kit. a kormánytisztviselő érdekeit védő garanciális szabályként rögzíti, hogy 
amennyiben a kinevezés a munkáltató oldalán felmerült okból érvénytelen, és azt 
a fentiek alapján meg kell szüntetni, a kormányzati igazgatási szerv köteles a kor-
mánytisztviselőnek annyi időre járó illetményt megfizetni, amennyi a felmentés 
esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is. 
Ha azonban az érvénytelenség oka a tisztviselő oldalán felmerült okból fakad, és a 
jogviszony megszüntetésére ezen oknál fogva kerül sor azonnali hatállyal, a meg-
szüntetés „szankciós” jellegű, nem jár semmiféle juttatás.

Rögzíti a Kit. a részleges érvénytelenség főszabályát is, melynek értelmében ha 
a megállapodás valamely része érvénytelen, helyette a jogszabályt kell alkalmazni, 
kivéve, ha a felek az érvénytelen rész nélkül nem állapodtak volna meg.

Szintén fontos rendelkezés, hogy az egyoldalú jognyilatkozat érvénytelensége 
esetén a jognyilatkozatból jogok és kötelezettségek nem származnak. Ugyan az 
egyoldalú jognyilatkozatra általában a megállapodásra vonatkozó szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni [vö. Kit. 68. § (4) bek.], az érvénytelenségre ezen speciá-
lis szabályok vonatkoznak (azaz: eleve nem válthat ki joghatást). A megállapodás 
érvénytelenségéből származó kár megtérítésére a kártérítési felelősség szabályait 
kell megfelelően alkalmazni. A jogviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat 
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(például felmentés) érvénytelensége esetén – a kormányzati igazgatási szerv saját 
jognyilatkozatának sikeres megtámadását kivéve – a jogellenes jogviszony meg-
szüntetés jogkövetkezményeit (vö. Kit. 116. §) kell megfelelően alkalmazni.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 68–75. §-okhoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 Ptk.

Kapcsolódó joggyakorlat a 68-75. §-okhoz
−	 BH1995. 680.
−	 BH1998. 50.
−	 BH1999. 331.
−	 BH2002. 74.
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XII. FEJEZET

A MAGYAR KORMÁNYTISZTVISELŐI KAR (76–78. §)

Fülöp Tímea – Kun Attila

Jogpolitikai célok

Bár a Kit. jelentős újításokat eszközölt a kormányzati igazgatási szervezetrendszer 
kialakítását érintően, a jogalkotó továbbra is megtartott olyan jogintézményeket, 
amelyek jelentősége meghatározó és egyben nélkülözhetetlen a kormánytisztvi-
selők érdekeinek és a közigazgatási szakmai munka értékeinek a képviseletében. 
E tárgykörbe tartozik a Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) 
szervezete, a melynek jogállására, feladat- és hatáskörére vonatkozó részletszabá-
lyokat a Kit. XII. fejezete tartalmazza.

A Kttv. 2012. július 1-jei hatállyal hozta létre a Magyar Kormánytisztviselői Kart. 
2019. március 1-jétől a Kar szervezeti és működési kereteit a Kit. XII. fejezete sza-
bályozza. A Kttv. ezzel összefüggésben rögzíti, hogy a hatálya alá tartozó, állam-
igazgatási szervnél kormánytisztviselőként kormányzati szolgálati jogviszonyban 
álló személy a Kit. szerinti Magyar Kormánytisztviselői Kar tagjává válik.185

Az MKK Alapszabálya szerint kiemelkedően fontos a közigazgatásban foglalkoz-
tatott kormánytisztviselők vonatkozásában egy értékalapú, egységes hivatásrend 
létrehozása, amely jelentős mértékben hozzájárul a közigazgatás működése iránti 
állampolgári bizalom megerősödéséhez. Ezen hivatásrend képviselete érdekében 
az MKK meghatározó feladat- és hatáskörrel, továbbá felelősséggel bír.

A szakirodalom szerint, elvi síkon az MKK „puszta létezése magában hordozza 
annak lehetőséget, hogy elősegítse a munkaügyi kapcsolatok kultúrájának kata-
lizálását a közszférában, noha ez számos tényező, így például az idő, a vezetői 
hozzáállás és a tagi aktivitás függvénye”.186

Magyarázat a Kit. §-aihoz

76. § [A Magyar Kormánytisztviselői Kar jogállása]

(1) A Magyar Kormánytisztviselői Kar (a továbbiakban: MKK) a kormány-
tisztviselők önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai köztes-
tülete.

185 Vö. Kttv. 28. §.
186 Kun–Petrovics (2014): i. m. 118.
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(2) Az MKK jogi személy.
(3) Az MKK kötelező tagsági jogviszony alapján működik. A kormány-

tisztviselő a kinevezéssel válik az MKK tagjává.
(4) A tagság nem zár ki más kamarai tagsági viszonyt.
(5) Az MKK szervezete képviseleti, ügyintézői testületekből, valamint 

tisztségviselőkből és ügyintézői szervből áll.
(6) Az MKK legfőbb képviseleti, döntéshozó szerve az Országos Küldött-

gyűlés.
(7) Az MKK legfőbb ügyintézői testülete az Országos Elnökség (a továb-

biakban: Elnökség).
(8) Az Elnökség tagjai:

a) az elnök, az alelnökök;
b) tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság elnöke;
c) az Országos Etikai Bizottság elnöke.

(9) Az elnök az MKK képviseletét önállóan gyakorolja, jogkörét az Alap-
szabályban meghatározott módon átruházhatja. Az elnök munkáját az 
 Országos Küldöttgyűlés által megválasztott legfeljebb öt alelnök segíti. 
Az elnök e tisztségében államtitkári illetményre és juttatásra jogosult. Az 
elnök kormányzati szolgálati jogviszonyában mentesül a munkavégzési és 
a rendelkezésreállási kötelezettsége alól, erre tekintettel e jogviszonyá-
ban illetményre és egyéb juttatásra nem jogosult.

(10) Az elnök irányítja az MKK Országos Irodáját (a továbbiakban: Orszá-
gos Iroda) és az Országos Irodát vezető főtitkár tevékenységét.

(11)

1. Az MKK jogállását tekintve a Kit. és a Kttv. hatálya alá tartozó kormánytisztvi-
selők önkormányzattal rendelkező, közigazgatási szakmai köztestületének minősül, 
mely egyben jogi személy is. A köztestületre vonatkozó háttérszabályokat egyrészt 
az államháztartási normák, másrészt a polgári jogi szabályok tartalmazzák.

Az államháztartási szabályok alapján:
−	 a köztestület önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező szer-

vezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el;
−	 a köztestület a tagságához, illetve a tagsága által végzett tevékenységhez 

kapcsolódó közfeladatot lát el, és jogi személynek minősül;
−	 minden más szabályozási tárgykörben a Ptk.-nak az egyesületre vonatkozó 

szabályait kell megfelelően alkalmazni.187

Ez a szervezet több szempontból különbözik a szakszervezettől (bár egyes 
feladatai – lásd alább – hasonlóak a hagyományos szakszervezeti szerepekhez).  
A legfőbb különbség az, hogy míg egy szakszervezet elsősorban a munkavállalói 
érdekvédelmet látja el a munkáltató és munkavállaló közötti érdekkonfliktusban, 
amely során a munkaharc különböző eszközeit is alkalmazhatja, az MKK nem az  
 
187 Vö. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 8/A. § (1) és (5) bek.
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érdekkonfliktusra, hanem az érdekek összhangjának megteremtésére építi tevé-
kenységét. További különbség az is, hogy amíg a szakszervezet az egyesülési (ko-
alíciós) szabadság alapján, a tagok önkéntes belépése szerint szerveződik, addig 
az MKK-tagság automatikusan, kötelező jelleggel, a kormánytisztviselő kineve-
zésével egyidejűleg keletkezik. Az MKK tagdíjakat nem szed, forrásait az állami 
költségvetés biztosítja. A Kit. a klasszikus, a szociális partnerek bevonásán nyugvó 
érdekegyeztetést és a szakszervezetek lehetőségeit és feladatait külön fejezetben 
rendezi – lásd később az érdekegyeztetéssel foglalkozó XXIV. fejezetet –, lehatá-
rolva ezáltal a két struktúrát.

2. A törvény a korábbi szabályozáshoz hasonlóan rögzíti, hogy az MKK kötelező 
tagsági jogviszony alapján működik, azaz a kormánytisztviselő a kinevezéssel auto-
matikusan az MKK tagjává válik. Az MKK tevékenységi körében az egyik legfonto-
sabb cél a munkáltató és a kormánytisztviselők közötti együttműködés megterem-
tése, és ennek alapján a megfelelő érdekvédelem ellátása a kormánytisztviselők 
részéről. Így az MKK-hoz való tartozás tehát nem képezheti mérlegelés alapját.

Az érdekvédelmi, érdekképviseleti tevékenység kapcsán megjegyzést érdemel, 
hogy bár az MKK nem tekinthető a klasszikus, szakszervezeti formában megnyilvá-
nuló érdekképviselet alternatívájának – egyes jogosultságainál fogva a közszolgá-
lati jog speciális kollektív munkajogi intézményei közé sorolható. „Ennek kapcsán 
szükséges utalni arra, hogy e szakmai, érdekképviseleti köztestületek voltaképpen 
participációs, vagyis az alkalmazottak munkáltatói döntésekben való részvételét 
biztosító jogosítványokat is gyakorolnak.”188 (Lásd alább.) A Kit. nem ismer a kor-
mánytisztviselők által külön, közvetlenül választott úgynevezett részvételi (parti-
cipációs) fórumot (például üzemi tanács a versenyszférában, az Mt. hatálya alatt), 
így a kormányzati igazgatási szervek (munkáltatói) döntéseiben való részvétel csa-
tornájaként részben az MKK-t, részben a szakszervezeteket jogosítja.

Röviden említést érdemel, hogy a jogintézmény megítélése nem konfliktusmen-
tes. A szakirodalomban ismert az az álláspont, miszerint a Nemzetközi Munka-
ügyi Szervezet (ILO) „egyezményei és esetjoga arra hívja fel a figyelmet, hogy a 
szakszervezetektől elkülönülő érdekképviseleti intézmények nem működhetnek a 
szakszervezeti szervezkedés ellen, és nem vállalhatják át a szakszervezetek fel-
adatait”.189 Több szakszervezet aggodalmának adott hangot amiatt, hogy az MKK 
érdekképviseleti funkciói esetleg a szakszervezetek jogainak, mozgástereinek csor-
bítását szolgálhatják. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a két fórum (MKK 
és a szakszervezetek) funkciói megfelelően lehatárolhatók. A Kit. kimondja azt is, 
hogy a tagság nem zár ki más kamarai tagsági viszonyt. Fontos látni, hogy az 
MKK egyfajta „gyűjtőszervezete” mindazon kormánytisztviselőknek, akik különbö-
ző végzettséggel, szakmai rálátással látnak el egyes feladatköröket a köz szolgá-
lata során. A kormánytisztviselői hivatás tehát önmagában is megkülönböztetésre 
ad alapot a kifejezetten egy szakmára koncentráló, kötelező tagsági jogviszonnyal 
rendelkező köztestületek működésétől. Ugyanakkor ez a sajátos bizalmi viszony, 

188 Kun–Petrovics (2014): i. m. 118.
189 Kártyás (2015b): i. m. 151–152.
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amely továbbra is megtartja a klasszikus alá- és fölérendeltségi jogviszony elemeit, 
nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kormánytisztviselő más kamara esetében 
is jogviszonyt létesítsen.

Az MKK 2019. március 1. napjától hatályos Alapszabálya rögzíti, hogy az MKK 
tagjainak jogaira és kötelezettségeire, összeférhetetlenségi kérdéseire, valamint az 
etikai vétségre vonatkozó rendelkezéseket a kormányzati szolgálati jogviszonyra 
irányadó törvényi előírások tartalmazzák.190

3. A Kit. csak az MKK működésére és szervezetére vonatkozó legfontosabb szabá-
lyokat határozza meg. A mögöttes részletszabályokat az MKK Alapszabálya, vala-
mint a szervezet egyéb belső szabályai adják.

Az MKK szervezete kétszintű, a feladatait az országos, valamint területi szinten 
működő egységei útján látja el.

Az MKK szervezete alapvetően képviseleti, ügyintézői testületekből, valamint 
tisztségviselőkből és ügyintézői szervből tevődik össze az alábbiak szerint:

a) Országos Küldöttgyűlés (korábban: Országos Közgyűlés);
b) Az országos ügyintéző testületek:

−	 az Országos Elnökség;
−	 az Országos Etikai Bizottság;
−	 a Felügyelő Bizottság (korábban: Országos Pénzügyi Ellenőrző Bizott-

ság);
−	 az Alapszabály szerint létrehozott szakmai tagozatok.

c) A területi ügyintéző testületek:
−	 a Területi Küldöttgyűlés (korábban: Területi Közgyűlés);
−	 a Területi Elnökség;
−	 a Területi Etikai Bizottság.

d) Az Alapszabályban, illetve az Országos Küldöttgyűlés és az Elnökség által 
létrehozott más állandó és időszakos bizottságok, valamint

e) az Országos Iroda.191

Az MKK legfőbb képviseleti, döntéshozó szerve az Országos Küldöttgyűlés, amely 
korábban az Országos Közgyűlés nevet viselte. Ezt követi az Országos Elnökség, 
ami az MKK legfőbb ügyintézői testületének minősül. Az Országos Elnökség tagjai:

a) az elnök, az alelnökök;
b) tanácskozási joggal a Felügyelő Bizottság elnöke; valamint
c) az Országos Etikai Bizottság elnöke.

A Kit. rögzíti az elnök jogállására vonatkozó legfontosabb szabályokat is:
−	 az elnök az MKK képviseletét önállóan gyakorolja, jogkörét az Alapszabály-

ban meghatározott módon átruházhatja;
−	 az elnök munkáját az Országos Küldöttgyűlés által megválasztott legfeljebb 

öt alelnök segíti;
−	 az elnök e tisztségében államtitkári illetményre és juttatásra jogosult;

190 Vö. a Magyar Kormánytisztviselői Kar Alapszabálya II.1/A.
191 Vö. a Magyar Kormánytisztviselői Kar Alapszabálya III.1.
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−	 az elnök kormányzati szolgálati jogviszonyában mentesül a munkavégzési 
és a rendelkezésre állási kötelezettsége alól, erre tekintettel e jogviszonyá-
ban illetményre és egyéb juttatásra nem jogosult;

−	 az elnök irányítja – a Miniszterelnökség keretein belül működő – MKK Or-
szágos Irodáját és az Országos Irodát vezető főtitkár tevékenységét, ame-
lyek a működéssel összefüggő adminisztratív és szervező munka ellátását 
biztosítják.

Az MKK szervezetében történő tisztségviselés feltételekhez kötött. Az MKK Alap-
szabálya kimondja, hogy az MKK tisztségviselője legalább ötéves közigazgatási 
gyakorlattal rendelkező kormánytisztviselő lehet. A MKK tagja azonos tisztségre 
legfeljebb két egymást követő alkalommal választható meg, továbbá a tisztségvi-
selő nem lehet politikai párt tagja, politikai felső vezető, közigazgatási és helyettes 
államtitkár, hivatali szervezet vezetője, valamint más kamara tisztségviselője.192

Kapcsolódó jogi szabályozás a 76. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Ptk.
−	 2000. évi LXXIII. törvény a közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedé-

si szabadságának védelméről és a foglalkoztatási feltételeik megállapítá-
sával kapcsolatos eljárásokról szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 
1978. évi 64. ülésszakán elfogadott 151. számú Egyezmény kihirdetéséről

−	 2006. évi LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tör-
vény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról

−	 Magyar Kormánytisztviselői Kar Alapszabálya

77. § [Az MKK feladat- és hatásköre]

(1) Az MKK a feladatait az országos, valamint a fővárosban és a me-
gyékben (a továbbiakban együtt: területi szint) működő szervezete útján 
látja el.

(2)
(3) Az MKK

a) védi a Kormánytisztviselői Kar tekintélyét, testületeinek és tagja-
inak érdekeit, valamint a kormánytisztviselő jogait;

b) megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, kialakítja az etikai 
eljárás rendszerét, valamint lefolytatja az etikai eljárásokat;

c) a kormánytisztviselő kérelmére etikai igazolást bocsát ki az MKK 
tagjai számára, amellyel igazolja, hogy az adott tag ellen etikai 
eljárás nincs folyamatban, valamint etikai büntetés hatálya alatt 
nem áll;

192 Vö. a Magyar Kormánytisztviselői Kar Alapszabálya VII. 4. és 7. pontja.
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d) konzultációs joggal közreműködik a kormánytisztviselők foglal-
koztatását és hivatásgyakorlásának feltételeit befolyásoló, a kor-
mánytisztviselő számára előírt szakmai vizsgákkal kapcsolatos, 
valamint az MKK-t érintő jogszabályok megalkotásában;

e) véleményét ki kell kérni
ea) a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő kérdé-

sekben,
eb) a központi és a társadalombiztosítási költségvetésnek a kor-

mányzati szolgálati jogviszonyban állókat érintő rendelkezé-
seivel összefüggésben, valamint

ec) az igazgatási állománnyal és személyi juttatásokkal való 
gazdálkodás elvi kérdéseiben;

f) kezdeményezheti a Kormánynál a kormánytisztviselők élet- és 
munkakörülményeit, valamint foglalkoztatási feltételeit és a hi-
vatás gyakorlását érintő jogszabályok megalkotását, illetve mó-
dosítását;

g) a feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben felterjesztési 
jogot gyakorol;

h) kezdeményezheti az igazságügyért felelős miniszternél a kor-
mányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogszabálysértő 
gyakorlat megváltoztatását;

i) megalkotja működési szabályait;
j) tagjairól és szerveiről nyilvántartást vezet;
k) a kiváló munka elismeréseként díjakat alapíthat és adományoz-

hat;
l) a Kormánynál, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzet-

politikáért felelős miniszternél, illetve az illetékes szerv vezető-
jénél kezdeményezheti – kormányrendeletben meghatározott – 
kitüntetés vagy más elismerés adományozását;

m) szakmai konferenciákat, tudományos tanácskozásokat, felkészítő 
továbbképzéseket szervezhet;

n) pályázatokat írhat ki és bírálhat el, illetve kiadványokat jelentet-
het meg a közigazgatás fejlesztésére, gyakorlatának egységesí-
tésére, a közigazgatási példaadó munkamódszerek megismerte-
tésére, hagyományainak ápolására;

o) tagjai számára jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgálta-
tásokat nyújthat;

p) megfigyelőként részt vesz a kormánytisztviselők vizsgáztatá-
sában és továbbképzésében, indokolt esetben törvényességi és 
egyéb intézkedést kezdeményez;

q) tagot delegál a Közigazgatási Továbbképzési Kollégiumba;
r) megalkotja éves költségvetését, elfogadja az éves költségvetés 

végrehajtásáról szóló, a számviteli törvény szerinti beszámolót;
s) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket törvény vagy kor-

mányrendelet az MKK számára meghatároz.
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(4) A fővárosi, megyei illetékességű kormányzati igazgatási szerv veze-
tője köteles kikérni a területi szinten működő MKK véleményét a kormány-
tisztviselők munkavégzésére, munka- és pihenőidejére, jutalmazására, 
valamint juttatásaira vonatkozó, a kormányzati igazgatási szerv vezető-
jének hatáskörébe utalt szabályozásról. A területi szinten működő MKK 
jogosult véleményezni a kormánytisztviselők csoportját érintő fővárosi, 
megyei illetékességű kormányzati igazgatási szerv által hozott munkálta-
tói intézkedést vagy annak tervezetét, ezzel összefüggésben konzultációt 
kezdeményezni.

(5) A kormányzati igazgatási szerv nem köteles tájékoztatást adni vagy 
konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, információ, megoldás vagy adat 
nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a közszolgálat érdekeit, illetve 
működését vagy a kormányzati igazgatási szerv jogos érdekeit, illetve mű-
ködését veszélyeztetné.

(6) Az MKK tagja olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, ame-
lyet a kormányzati igazgatási szerv jogos érdekei, illetve működése, va-
lamint a közszolgálat érdekei, illetve működése védelmében kifejezetten 
bizalmasan vagy minősített adatként való kezelésre történő utalással 
hozott tudomására, semmilyen módon nem hozhatja nyilvánosságra és 
azt az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli tevékenységben 
semmilyen módon nem használhatja fel.

(7) Az MKK tagja a tevékenysége során tudomására jutott információkat 
csak a kormányzati igazgatási szerv jogos érdekeinek, illetve működésé-
nek, valamint a közszolgálat érdekeinek, illetve működésének veszélyez-
tetése, valamint a személyiségi jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvá-
nosságra.

(8) Az MKK tagnyilvántartását – a NISZ Nemzeti Infokommunikációs 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett infor-
matikai rendszerben – az Országos Iroda vezeti.

77. §/A. § (1) Az MKK folyamatos működésének biztosítása érdekében a 
központi költségvetésről szóló törvényben megállapított működési támo-
gatás átutalásához az MKK köteles minden év január 15. napjáig benyúj-
tani a támogatáshoz szükséges dokumentumokat. A működési támogatás 
biztosítására jogosult fejezetgazda támogatási összeget minden év január 
30. napjáig biztosítja az MKK részére.

(2) Az Országos Iroda munkatársai – a főtitkár kivételével – az MKK ré-
szére működési támogatás biztosítására jogosult fejezetgazda által irá-
nyított központi kormányzati igazgatási szervvel állnak munkaviszonyban.

(3) Az MKK működéséhez szükséges tárgyi feltételeket az MKK részére 
működési támogatás biztosítására jogosult fejezetgazda biztosítja.

77/B. § (1) Az MKK a feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben az 
adott kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv vezetőjéhez fordul-
hat, és
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a) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állás-
foglalást (a továbbiakban együtt: tájékoztatás) kérhet;

b) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti;
c) az általa irányított szerv működésével, illetőleg az általa kibo-

csátott jogszabállyal, közjogi szervezetszabályozó eszközzel és 
egyéb döntésével kapcsolatban véleményt nyilváníthat, kezde-
ményezheti annak megváltoztatását vagy visszavonását.

(2) A megkeresett szerv az MKK megkeresésére harminc napon belül kö-
teles érdemben válaszolni. Ha a tájékoztatás, illetőleg a válaszadás vagy 
az intézkedés nem a megkeresett szerv hatáskörébe tartozik, az köteles a 
megkeresést nyolc napon belül áttenni a hatáskörrel rendelkező szervhez, 
és erről az MKK-t egyidejűleg tájékoztatni.

1. Ahogy azt már korábban is említettük, az MKK legfontosabb célkitűzése a köz-
igazgatási szakmai munka értékeinek megfelelő képviselete, a kormánytisztviselő-
ket megillető jogok védelme. Emellett fontos, hogy az MKK a kormányzati szolgálati 
jogviszonnyal összefüggő legfőbb kérdésekben állást foglaljon, a kormánytisztvi-
selőket érintő jogintézmények szabályozásának kialakításában és azok alkalma-
zásában aktívan közreműködjön. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az MKK a 
törvényben és az Alapszabályban meghatározott feladat- és hatásköreit ne csak 
országos szinten, hanem a kormánytisztviselőkhöz lehető legközelebb álló területi 
szinten (fővárosban, megyékben) is hatékonyan el tudja látni.

Ezzel összefüggésben mondja ki a törvény, hogy a fővárosi, megyei illetékes-
ségű kormányzati igazgatási szerv vezetője köteles kikérni a területi szinten műkö-
dő MKK véleményét:

−	 a kormánytisztviselők munkavégzésére;
−	 munka- és pihenőidejére;
−	 jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a kormányzati igazgatási 

szerv vezetőjének hatáskörébe utalt szabályozásról.

Ezen kívül a területi szinten működő MKK jogosult véleményezni a kormány-
tisztviselők csoportját érintő fővárosi, megyei illetékességű kormányzati igazgatási 
szerv által hozott munkáltatói intézkedést vagy annak tervezetét, továbbá ezzel 
összefüggésben jogosult konzultációt is kezdeményezni. E jogosultság tehát igen 
tág felhatalmazást jelent, annak gyakorlati kitöltése a szervezet aktivitásától függ.

Konzultáció alatt az Európai Unió joga193 és a szokásos munkajogi felfogás olyan, 
a felek közötti véleménycserét, párbeszédet ért, amelyet a megállapodás érdeké-
ben, a kezdeményezésben megjelölt célnak megfelelően oly módon kell lefolytatni, 
hogy biztosított legyen egyebek mellett a felek megfelelő képviselete, a közvetlen, 
személyes véleménycsere, az érdemi tárgyalás (ennek analógiája az Mt. 233. §-a).

193 Vö. Az Európai Parlament és a Tanács 2002/14/EK irányelve (2002. március 11.) az Európai 
Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános kereté-
nek létrehozásáról.
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2. Az MKK által ellátott feladatkörök az alábbi kategóriák szerint csoportosíthatóak.

a) Szakmai érdekképviselet és érdekvédelem ellátása körében:
−	 védi a Kormánytisztviselői Kar tekintélyét, testületeinek és tagjainak érde-

keit, valamint a kormánytisztviselő jogait;
−	 kezdeményezheti a Kormánynál a kormánytisztviselők élet- és munkakörül-

ményeit, valamint foglalkoztatási feltételeit és a hivatás gyakorlását érintő 
jogszabályok megalkotását, illetve módosítását;

−	 kezdeményezheti az igazságügyért felelős miniszternél a kormányzati szol-
gálati jogviszonnyal kapcsolatos jogszabálysértő gyakorlat megváltoztatá-
sát.

b) Etikai eljárással összefüggő feladatok ellátása körében:
−	 megalkotja a hivatásetikai részletszabályokat, kialakítja az etikai eljárás 

rendszerét, valamint lefolytatja az etikai eljárásokat;
−	 a kormánytisztviselő kérelmére etikai igazolást bocsát ki az MKK tagjai szá-

mára, amellyel igazolja, hogy az adott tag ellen etikai eljárás nincs folya-
matban, valamint etikai büntetés hatálya alatt nem áll.

c) Az MKK működésével összefüggő feladatok ellátása körében:
−	 megalkotja működési szabályait;
−	 tagjairól és szerveiről nyilvántartást vezet;
−	 megalkotja éves költségvetését, elfogadja az éves költségvetés végrehaj-

tásáról szóló, a Számv. tv. szerinti beszámolót;
−	 szakmai konferenciákat, tudományos tanácskozásokat, felkészítő tovább-

képzéseket szervezhet.

d) Konzultációs és véleményezési jog gyakorlása körében:
−	 konzultációs joggal közreműködik a kormánytisztviselők foglalkoztatását és 

hivatásgyakorlásának feltételeit befolyásoló, a kormánytisztviselő számára 
előírt szakmai vizsgákkal kapcsolatos, valamint az MKK-t érintő jogszabá-
lyok megalkotásában;

−	 véleményét ki kell kérni a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő 
kérdésekben, a központi és a társadalombiztosítási költségvetésnek a kor-
mányzati szolgálati jogviszonyban állókat érintő rendelkezéseivel összefüg-
gésben, valamint az igazgatási állománnyal és személyi juttatásokkal való 
gazdálkodás elvi kérdéseiben;

−	 a feladat- és hatáskörét érintő bármely kérdésben felterjesztési jogot gya-
korol.

e) A tagjait érintő kedvezményes szolgáltatások nyújtása körében:
−	 a kiváló munka elismeréseként díjakat alapíthat és adományozhat (például 

a kiemelkedő kormánytisztviselői szakmai munka, a példamutató emberi, 
munkatársi, vezetői magatartás, a közjóért végzett többéves tevékenység 
elismeréseként a „A Köz Szolgálatáért” díj és a több évtizedes, kimagasló 
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színvonalú kormánytisztviselői szakmai munka, a közjóért végzett tevé-
kenységet elismerő életműdíjként a „Közszolgálati Életútért Emlékérem” 
díj);

−	 a Kormánynál, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért 
felelős miniszternél, illetve az illetékes szerv vezetőjénél  kezdeményezheti 
– kormányrendeletben meghatározott – kitüntetés vagy más elismerés ado-
mányozását;

−	 pályázatokat írhat ki és bírálhat el, illetve kiadványokat jelentethet meg a 
közigazgatás fejlesztésére, gyakorlatának egységesítésére, a közigazgatási 
példaadó munkamódszerek megismertetésére, hagyományainak ápolására 
(például: „Közügy-irat 2020” címmel mininovella-író pályázat a közigazga-
tás és a kormánytisztviselői munka sokszínűségének irodalmi eszközökkel 
történő bemutatása érdekében; „A közigazgatás informális szabályrendsze-
re  a szervezeti kohézió szolgálatában [szervezeti, kollegiális kapcsolatok, 
belső elvárások, szokások]” című pályázat);

−	 tagjai számára jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgáltatásokat 
nyújthat (az MKK, honlapja szerint számos, egyebek mellett közlekedési, 
banki, biztosítási, kulturális, nyelvtanulási, turisztikai, szabadidős kedvez-
ményt kínál).

3. A fentiekben említett tevékenységek közül új feladatként jelenik meg az etikai 
igazolás kibocsátása. Az etikai igazolással az MKK alátámasztja azt a tényt, hogy 
az adott tag ellen etikai eljárás nincs folyamatban, valamint a kormánytisztviselő 
etikai büntetés hatálya alatt nem áll. Az etikai igazolásban foglaltaknak különösen 
nagy jelentősége lehet például egy adott álláshely betöltése esetén.

Az MKK feladat- és hatáskörével összefüggésben az etikai normák meghatáro-
zása kiemelt jelentőséggel bír. Az MKK tagságának teljes konszenzusával (85 000 
személy bevonásával) 2013. szeptember 1-jei hatállyal törvényi felhatalmazás 
alapján megalkotta Hivatásetikai Kódexét (a továbbiakban: Kódex), amely a kor-
mánytisztviselőkkel szemben támasztott legfontosabb etikai elvárásokat tartal-
mazza. Új Kódex elfogadásáról a Kit. hatálybalépésére tekintettel döntött az MKK 
Küldöttgyűlése, és 2020. január 1-től lépett hatályba. A Kódexet az MKK Országos 
Közgyűlése 7/2019. (XII. 14.) MKK O. Közgy. határozatával fogadta el.

A 2013. szeptember 1. és 2019. december 31. között hatályos Kódex is tar-
talmazta azokat a hivatásetikai elvárásokat és alapelveket, amelyeket a jelenleg 
hatályos Kódex tartalmaz. Ezek az etikai elvárások szorosan kapcsolódnak a Kit. 
II. fejezetében rögzített általános magatartási követelményekhez és alapelvekhez. 
A hivatásetikai alapelvek között szerepel többek között: a hűség, a nemzeti érdek, 
az elkötelezettség, a felelősség, a szakszerűség, a hatékonyság, a tisztességesség, 
a méltóság, a pártatlanság, az igazságosság, a méltányosság, az arányosság, a 
védelem, az előítélet-mentesség, az átláthatóság, az együttműködés, a lelkiisme-
retesség, a példamutatás, a támogatás, a számonkérés, valamint a szakmai szem-
pontok érvényesítése.194

194 Vö. Kódex II. pont.
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A hivatásetikai normák jelentőségét támasztja alá, hogy ezek megsértése etikai 
vétségnek minősül. Etikai vétségnek tekinthető a kormánytisztviselő hivatásetikai 
alapelveket vagy hivatásetikai részletszabályokat megszegő olyan cselekménye, 
amely a Kit. etikai szabályaival, a Kódex, valamint az Alapszabály rendelkezéseivel 
ellentétes.195 Az etikai eljárásra vonatkozó részletszabályokat a Kódex V. fejezete 
rögzíti. Etikai eljárás kezdeményezésére elektronikus úton (a https://epapir.gov.
hu/ weboldalon) van lehetőség. Az MKK etikai eljárást az MKK tagjaival szemben 
folytathat le.

A Kódex megismerése, a szabályainak való megfelelés, az etikus munkavégzés 
a kormánytisztviselői hivatás egyik alapköve. A fenti cél érdekében az MKK gondos-
kodik arról, hogy a közszolgálatba újonnan belépő kormánytisztviselők a Kódex egy 
példányát a kinevezéssel egyidejűleg megkapják.

4. Az MKK és a kormányzati igazgatási szerv közötti együttműködés során a tör-
vény bizonyos korlátokat állapít meg az adatokról való tájékoztatás, illetve az infor-
mációáramlás kapcsán. A tájékoztatási kötelezettség alapelvében foglaltak ugyan 
a kormányzati igazgatási szervre is kiterjednek, a törvény azonban kimondja, hogy 
a tájékoztatás vagy a konzultáció megtagadható a kormányzati igazgatási szerv 
részéről abban az esetben, ha azzal a közszolgálat érdekeit, illetve működését 
veszélyeztetné. Ugyanez a garanciális szabály érvényesül abban az esetben is, ha 
az MKK tudomására jut olyan bizalmas vagy minősített adat, amelyet semmilyen 
módon nem hozhat nyilvánosságra, illetve nem használhat fel jogellenesen.

Általános szabályként érvényesül, hogy bármilyen információk birtokába is jut 
az MKK a tevékenysége ellátása során, azt kizárólag csak:

−	 a kormányzati igazgatási szerv jogos érdekeinek;
−	 a közszolgálat érdekeinek, valamint
−	 a személyiségi jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.

5. A jogalkotó új rendelkezésként emeli be a törvényi keretek közé az MKK-nak a 
központi költségvetésről szóló törvényben megállapított működési támogatására 
vonatkozó szabályokat. Ezzel összefüggésben találhatók azok az eljárási szabályok, 
amelyek a működési támogatás átutalásával kapcsolatosak. Fontos kiemelni ezek 
közül, hogy az MKK adminisztratív, szervező munkát biztosító szerveként műkö-
dő Országos Iroda munkatársai – a főtitkár kivételével – a működési támogatás 
biztosítására jogosult fejezetgazda által irányított központi kormányzati igazgatási 
szervvel, azaz jelen esetben a Miniszterelnökséggel állnak munkaviszonyban.

6. Tekintettel az MKK széles körű feladat- és hatásköreire, előfordulhatnak olyan 
esetek, amikor az MKK-nak megfelelő tájékoztatásra, iránymutatásra van szüksége 
ahhoz, hogy a törvényben előírt kötelezettségeit teljesíteni tudja.

Ennek érdekében rögzíti a jogalkotó, hogy az MKK a feladat- és hatáskörét érin-
tő bármely kérdésben az adott kérdésben hatáskörrel rendelkező állami szerv ve-
zetőjéhez fordulhat:

195 Vö. Kódex V/1.1.

https://epapir.gov.hu/
https://epapir.gov.hu/
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a) tájékoztatást, adatot, szakmai és jogértelmezési kérdésben állásfoglalást 
(a továbbiakban együtt: tájékoztatás) kérhet;

b) javaslatot tehet, intézkedés megtételét kezdeményezheti;
c) az általa irányított szerv működésével, illetőleg az általa kibocsátott jogsza-

bállyal, közjogi szervezetszabályozó eszközzel és egyéb döntésével kapcso-
latban véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti annak megváltoztatását 
vagy visszavonását.

A megkeresett állami szerv vezetőjének harminc nap áll rendelkezésére, hogy 
válaszoljon a megkeresésre, vagy hatáskör hiányában nyolc napon belül áttegye a 
megkeresést a hatáskörrel rendelkező szervhez.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 77. §-hoz
−	 Kit.
−	 Mt.
−	 Az Európai Parlament és a Tanács 2002/14/EK irányelve (2002. március 

11.) az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folyta-
tott konzultáció általános keretének létrehozásáról

−	 MKK Hivatásetikai Kódex
−	 MKK Országos Közgyűlése 7/2019. (XII.14.) MKK O. Közgy. határozat

78. § [A tagsági viszonnyal összefüggő adatkezelés szabályai]

(1) A kormányzati igazgatási szerv a kormányzati szolgálati jogviszony 
létesítéséről és megszűnéséről legkésőbb tizenöt napon belül tájékoztatja 
az MKK kijelölt szervét.

(2) Az MKK tagja a nyilvántartásba vétel, annak elmulasztása, illetve a 
nyilvántartásból való törlés ellen a kijelölt szervhez fellebbezéssel élhet. 
A nyilvántartással kapcsolatos döntésekkel, illetve mulasztással szembeni 
jogorvoslatra az Ákr. rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) Az MKK a 77. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott etikai eljá-
rások eredményéről nyilvántartást vezet.

(4) Az MKK kijelölt szerve a tagnyilvántartási adatok körében az MKK 
77. § (3) bekezdésében meghatározott feladatainak ellátása céljából ke-
zeli a 3. melléklet szerinti közszolgálati alapnyilvántartás adatköréből az 
I/A. 1–4., 9–11., I/B. 1–2., II.1., a III.1. és kizárólag a korábban fennálló 
kormányzati szolgálati és közszolgálati jogviszony tekintetében a III.6., a 
IV.1., az V.1–2., 5. és 8. pontban foglalt, valamint a tagsági viszonyból ere-
dő jogokkal és kötelezettségekkel összefüggésben keletkezett adatokat. 
Az MKK által kezelt adatokat a kormányzati igazgatási szerv az (1) bekez-
désben meghatározott időpontban adja át az MKK részére. A kezelt adato-
kat a tagsági viszony megszűnését követő öt év elteltével törölni kell.
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1. Figyelemmel arra, hogy az MKK a tevékenysége során számos személyes és kü-
lönleges adatot kezel, kiemelten fontos az Infotv.-ben meghatározott adatkezelési 
alapelvek és szabályok figyelembevétele (lásd ezekről részletesebb magyaráza-
tunkat a Kit. XXIII. fejezete kapcsán). A Kit. csak a legfőbb adatkezelési szabályo-
kat határozza meg, tekintettel arra, hogy az MKK Adatvédelmi és Adatbiztonsági 
Szabályzata rögzíti azokat a részletszabályokat és eljárásokat, amelyeket az adat-
kezelés során szükséges betartani.

Tekintettel arra, hogy a kormánytisztviselő a kinevezéssel válik az MKK tagjává, 
fontos, hogy az MKK minden olyan információról, adatról időben értesítést kapjon, 
mely a tagsági jogviszony fennállására kihatással lehet.

Az MKK tagnyilvántartásának vezetése az Országos Iroda feladatkörébe tartozó 
tevékenység. Általános szabály, hogy amennyiben az adott kormányzati igazgatási 
szerv az érintett személy vonatkozásában kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít 
vagy adott esetben a jogviszony megszüntetésére kerül sor, arról legkésőbb tizenöt 
napon belül tájékoztassa az MKK kijelölt szervét. Ugyanakkor a kormánytisztviselő-
nek is lehetősége van arra, hogy nyilvántartásba vétel, annak elmulasztása, illetve 
a nyilvántartásból való törlés ellen a kijelölt szervhez fellebbezéssel forduljon.

2. Az MKK által vezetett tagnyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza a közszol-
gálati alapnyilvántartás köréből.

a) A kormánytisztviselő:
−	 családi és utónevét (születési családi és utónév), nemét;
−	 születési helyét, idejét;
−	 anyja születési családi és utónevét;
−	 lakóhelyét, lakáscímét, tartózkodási helyét, telefonszámát;
−	 e-mail-címét és elektronikus elérhetőségét;
−	 fényképét;
−	 önéletrajzát;
−	 eltartott gyermeke(i) családi és utónevét, valamint születési helyét, idejét; 

továbbá
−	 legmagasabb iskolai végzettségét (több végzettség esetén valamennyit).

b) A korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok tekintetében:
−	 a munkahely megnevezését;
−	 a jogviszony kezdő/befejező dátumát;
−	 a kormányzati szolgálati jogviszony kezdetét, a kiszámításánál figyelmen 

kívül hagyandó időtartamokat;
−	 az alkalmazó kormányzati igazgatási szerv nevét, székhelyét, statisztikai 

számjelét;
−	 e szervnél a kormányzati szolgálati jogviszony kezdetét;
−	 a vezetői kinevezésének és megszűnésének adatait; valamint
−	 a pályázatának adatait.
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c) Ezen felül a tagsági viszonyból eredő jogokkal és kötelezettségekkel összefüg-
gésben keletkezett egyéb adatokat is magában foglalja a tagnyilvántartás.

3. A tagok nyilvántartásán felül, az etikai eljárások eredményéről az Országos Iro-
da külön nyilvántartást vezet. Az MKK Hivatásetikai Kódexe ezzel összefüggésben 
rögzíti, hogy:

−	 a jogerős etikai büntetést az MKK etikai nyilvántartásában rögzíteni kell, 
s a nyilvántartásban fel kell tüntetni a tisztviselő nyilvántartási számát, a 
határozat számát, keltét, a megsértett alapelvet, részletszabályt és az al-
kalmazott etikai büntetést;

−	 az etikai büntetésre vonatkozó adatokat a határozat jogerőre emelkedésé-
től számított 3 év elteltével törölni kell az etikai nyilvántartásból;

−	 az etikai eljárás során keletkezett iratok kezeléséről az elsőfokú eljárás 
alatt a Területi Etikai Bizottság, a másodfokú eljárás alatt az Országos Etikai 
Bizottság, az eljárás lezárulását követően pedig az MKK Országos Irodája 
gondoskodik;

−	 az etikai eljárással összefüggésben történő adatkezelés az adatvédelmi 
szabályok figyelembevételével valósul meg.196

4. Az MKK honlapja tájékoztatja a tagjait és valamennyi érdeklődőt a tevékeny-
ségeiről, valamint mindarról, ami az MKK tagjaival történik. A honlapon található 
információkkal az MKK hozzájárul ahhoz is, hogy az államigazgatási szervekkel 
együttműködve – a jó gyakorlatok bemutatásával – a közigazgatási munka szak-
mai értékei szélesebb körben érvényre jussanak.

A honlap tartalmazza az MKK működésének sarokköveit képező főbb dokumen-
tumokat, illetve határozatokat (például az MKK Országos Közgyűlés határozatait, 
az MKK Országos Elnökség határozatait, az Országos Választási Bizottság határo-
zatait és egyéb iratait), így egyebek mellett a következőket:

−	 a Magyar Kormánytisztviselői Kar Alapszabályát (2019. március 1-től hatá-
lyos változatát);

−	 a Magyar Kormánytisztviselői Kar Választási Szabályzatát (2019. május 13-
tól hatályos változatát);

−	 a Magyar Kormánytisztviselői Kar Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabály-
zatát (NAIH-63872/2013 közzététel);

−	 a Magyar Kormánytisztviselői Kar Pénzkezelési Szabályzatát (2019);
−	 a Magyar Kormánytisztviselői Kar Cafetéria Szabályzatát (2019);
−	 a Magyar Kormánytisztviselői Kar Szabályzatát a Magyar Kormánytisztvise-

lő Kar által alapított díjakról és a díjadományozás rendjéről (2019. május 
13-tól hatályos változatát), valamint

−	 a Magyar Kormánytisztviselői Kar Szabályzatát a hivatásetikai eljárások 
költségeinek megállapításáról és kifizetésének rendjéről.

196 Vö. Kódex V/24.

http://mkk.org.hu/sites/default/files/Alapszab%C3%A1ly%202019.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/Alapszab%C3%A1ly%202019.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/V%C3%A1laszt%C3%A1si%20Szab%C3%A1lyzat%202019.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/V%C3%A1laszt%C3%A1si%20Szab%C3%A1lyzat%202019.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/MKK_Adatvedelmi_es_adatbiztonsagi_szabalyzat_140123_egys%C3%A9ges%20szerkezetben.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/MKK_Adatvedelmi_es_adatbiztonsagi_szabalyzat_140123_egys%C3%A9ges%20szerkezetben.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/NAIH%20hat%C3%A1rozat.pdf
https://mkk.org.hu/sites/default/files/Az%20MKK%20Adatv%C3%A9delmi%20%C3%A9s%20Adatbiztons%C3%A1gi%20Szab%C3%A1lyzat%C3%A1nak%2010.%20pontja%20szerinti%20k%C3%B6zz%C3%A9t%C3%A9tele.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/P%C3%A9nzkezel%C3%A9si%20szab%C3%A1lyzat%202019.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/Cafet%C3%A9ria%20szab%C3%A1lyzat%202019.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/D%C3%ADjadom%C3%A1nyoz%C3%A1si%20Szab%C3%A1lyzat%202019.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/D%C3%ADjadom%C3%A1nyoz%C3%A1si%20Szab%C3%A1lyzat%202019.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/V%C3%A1laszt%C3%A1si%20Szab%C3%A1lyzat%202019.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/D%C3%ADjadom%C3%A1nyoz%C3%A1si%20Szab%C3%A1lyzat%202019.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/D%C3%ADjadom%C3%A1nyoz%C3%A1si%20Szab%C3%A1lyzat%202019.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/Az%20MKK%20Szab%C3%A1lyzata%20a%20hivat%C3%A1setikai%20elj%C3%A1r%C3%A1sok%20k%C3%B6lts%C3%A9geinek%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l%20%C3%A9s%20kifizet%C3%A9s%C3%A9nek%20rendj%C3%A9r%C5%91l_t1_0.pdf
http://mkk.org.hu/sites/default/files/Az%20MKK%20Szab%C3%A1lyzata%20a%20hivat%C3%A1setikai%20elj%C3%A1r%C3%A1sok%20k%C3%B6lts%C3%A9geinek%20meg%C3%A1llap%C3%ADt%C3%A1s%C3%A1r%C3%B3l%20%C3%A9s%20kifizet%C3%A9s%C3%A9nek%20rendj%C3%A9r%C5%91l_t1_0.pdf
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 78. §-hoz
−	 Infotv.
−	 Kit.
−	 MKK Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata
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XIII. FEJEZET

A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY ÉS ANNAK 
ALANYAI (79–81. §)

Fülöp Tímea – Kun Attila

Jogpolitikai célok

A Kit. a korábbi szabályozáshoz hasonlóan különleges jogviszonyként határozza 
meg a kormányzati szolgálati jogviszony jellegét. A jogalkotó tehát a Kit. esetében 
is fontosnak tartotta a köz szolgálatára épülő kormányzati szolgálati jogviszony 
elhatárolását a más munkavégzésre irányuló jogviszonytól.

A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének legfőbb célja a köz szolgálata; 
azaz a kormánytisztviselő a közérdek figyelembevételével, a közszolgálat elsődle-
gessége alapján, a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó és egyéb szak-
mai szabályoknak megfelelően végzi tevékenységét, mely az általános magatartási 
követelményekből és alapelvekből is következik.

Fontos kiemelni, hogy a kormányzati szolgálati jogviszony speciális jellegét 
nemcsak azok a többletjogok és többletkötelezettségek adják, amelyek előírása a 
köz szolgálatából fakadó magasabb elvárások érvényesítése miatt szükséges, ha-
nem az is, hogy a Kormány kvázi jogalanyként jelenik meg a kormányzati szolgálati 
jogviszonyban. Míg a Kttv. 36. § (1) bekezdése szerint a kormányzati szolgálati 
jogviszony az állam, valamint az állam nevében foglalkoztatott kormánytisztviselő 
között jön létre, addig a Kit. rendelkezései alapján a kormányzati szolgálati jog-
viszony a Kormány mint munkáltató és a kormánytisztviselő mint foglalkoztatott 
között jön létre.

Ebből adódóan a jogalkotó számos olyan feladat- és hatáskört hozott létre a Kor-
mány számára, amely a kormányzati szolgálati jogviszonyban betöltött munkáltatói 
szerepköréhez kapcsolódik.

Ilyenek például:
−	 a Kormány jogosult arra, hogy a kormányzati személyügyi igazgatásra ki-

jelölt szerv útján a munkáltatói feladatok ellátása érdekében kezelje a kor-
mánytisztviselők közszolgálati személyügyi nyilvántartásban szereplő ada-
tait [vö. Kit. 80. § (4) bek.];

−	 a Kormány határozza meg azokat az ágazatokat és az ágazatokon belül azo-
kat az álláshelyeket, amelyek esetében a kormánytisztviselők a kormány-
zati szolgálati jogviszonyuk megszűnését vagy megszüntetését követően 
az ágazati tevékenységet főtevékenységként végző gazdasági társaságnál 
nem létesíthetnek munkavégzésre irányuló jogviszonyt [vö. Kit. 117. § (1) 
bek];
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−	 a kormánytisztviselők részére csak olyan illetményen felüli  visszatérítendő, 
illetve vissza nem térítendő juttatás, támogatás biztosítható, amelyet a 
törvényen kívül a Kormány rendeletében is nevesít [vö. Kit. 148. (1)–(2) 
bek.].

A fentieken kívül fontos hangsúlyozni, hogy a Kormánynak meghatározó sze-
repe van a Kit. által létrehozott álláshelyalapú létszámgazdálkodási rendszer mű-
ködtetésében is, hiszen a Kormány állapítja meg a kormányzati igazgatási szerv 
alaplétszámát a miniszter javaslatának figyelembevételével, valamint a Kormány 
engedélyezi a központosított álláshelyállományba tartozó álláshely határozott vagy 
határozatlan idejű betöltését is (vö. Kit. 51., 53. §).197

Magyarázat a Kit. §-aihoz

79. § [A kormányzati szolgálati jogviszony]

A kormányzati szolgálati jogviszony a köz szolgálata és munkavégzés cél-
jából létesített különleges jogviszony.

A Kit. rendszerében – ahogy arról korábban a törvény hatályával és az álláshelyek-
kel kapcsolatban már szóltunk – négyféle jogviszonyt különböztetünk meg egy-
mástól:

−	 politikai szolgálati jogviszonyt;
−	 biztosi jogviszonyt;
−	 kormányzati szolgálati jogviszonyt, valamint
−	 munkaviszonyt.

A törvény preambulumából is levezethető, hogy a kormányzati szolgálati jog-
viszony létesítésének egyik legfontosabb célja a köz szolgálata a nemzetet magas 
színvonalon szolgáló kormánytisztviselők foglalkoztatása által.

A kormányzati szolgálati jogviszony – a munkaviszonyhoz hasonlóan – függő 
szerkezetű munkavégzést megtestesítő, jellemzően tartós jogviszony. Ugyanakkor 
a kormányzati szolgálati jogviszony számos tekintetben eltér a munkaviszonytól; 
például az ellátandó tevékenység kapcsán, vagy az „állami”, kormányzati munkál-
tató sajátosságai okán. Következésképpen, a kormányzati szolgálati jogviszonyok 
„különleges” jogviszonyok, eltérő szabályozás alá esnek, elnevezésükben és minő-
ségükben is megkülönböztetjük őket a magánszféra munkaviszonyaitól. A Kit. a 
kormányzati szolgálati jogviszonyok teljes körű, önálló szabályozására törekszik 
(így a munkaviszonyt szabályozó Mt.-vel nincs közvetlen jogtechnikai kapcsolata, 
az Mt. általánosságban nem háttérjogszabálya a Kit.-nek).

197 A fejezetben felhasználtuk a következő forrást: Fülöp (2019b): i. m. 35–36.
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A kormányzati tisztségviselők jogállásának szabályozásában a kormányzati szol-
gálati jogviszonyra vonatkozó szabályok általános jelleget öltenek abban az érte-
lemben, hogy a politikai szolgálati jogviszonyra is alkalmazni kell őket, ha a Kit. 
másként nem rendelkezik. A törvény taxatíve felsorolja azokat a rendelkezéseket, 
amelyeket e jogviszony esetében nem kell alkalmazni (vö. Kit. 181. §).

Kapcsolódó jogi szabályozás a 79. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.

80. § [A Kormány mint munkáltató]

(1) A kormányzati szolgálati jogviszony a Kormány mint munkáltató és a 
kormánytisztviselő mint foglalkoztatott között jön létre.

(2) A kormányzati szolgálati jogviszonyt nem érinti a Kormány összeté-
telének megváltozása és a Kormány megbízatásának megszűnése.

(3) A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. év I. törvény 18. § (3) 
bekezdése szerinti munkáltató szerv alatt, az ügyvédi tevékenységről szó-
ló törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény szerinti munkálta-
tó alatt azt a kormányzati igazgatási szervet kell érteni, amelynél a kor-
mánytisztviselő az álláshelye szerinti feladatát ellátja vagy ellátta.

(4) A Kormány a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő mun-
káltatói feladatok ellátása érdekében kezeli a kormánytisztviselő közszol-
gálati személyügyi nyilvántartásban szereplő adatait.

1. A Kit. egyik legfontosabb nóvuma, hogy a kormányzati szolgálati jogviszony 
a Kormány mint munkáltató és a kormánytisztviselő mint foglalkoztatott között 
jön létre. Azáltal, hogy a Kit. rendszerében a Kormány munkáltatói szerepkörben 
is megjelenik, a jogalkotó megteremti az egységes, központi irányítás alatt álló 
kormányzati igazgatási szervezetrendszer alapjait, és további speciális feladat- és 
hatáskörrel ruházza fel a Kormányt.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a Kormány mint munkáltató – testületi jel-
legéből fakadóan – csak közvetett formában tudja a munkáltatói feladat- és hatás-
köreit gyakorolni. Emiatt a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az 
a szerv, amely a Kormány rendeletében meghatározottak szerint közreműködik a 
Kormány munkáltatói feladatainak ellátásában [vö. Kit. 62. § (10) bek.].

Az R6. 17. §-a alapján a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv 
nemcsak hogy közreműködik a munkáltatói feladatok ellátásában, de arra is felha-
talmazást kap, hogy ellenőrizze az egyes munkáltatói jogok – törvényi előírásnak 
megfelelő – gyakorlását.

Ez magában foglalja:
−	 az adott jogviszonynak az álláshelyen történő létesítéséhez szükséges fel-

tételeknek és a jogviszony létesítésének ellenőrzését;
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−	 a kormányzati igazgatási szerv részére előírt kötelezettségek teljesítésének 
ellenőrzését;

−	 a kormánytisztviselő összeférhetetlenségével kapcsolatos bejelentésről 
szóló tájékoztatás ellenőrzését, valamint

−	 a nem rendszeres személyi juttatásokkal kapcsolatos bejelentésről szóló 
tájékoztatás ellenőrzését.

Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy a munkáltatói jogkör-
gyakorlás nem megfelelő, a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervnek 
lehetősége van arra, hogy határidő tűzésével felhívja a munkáltatói jogkör gyakor-
lóját a szükséges intézkedés megtételére [vö. R6. 17. § (5) bek.].

2. Azáltal, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyba a Kormány munkáltatóként 
lép be, rögzíteni kell, hogy a Kormány összetételének megváltozása és a Kormány 
megbízatásának megszűnése a kormányzati szolgálati jogviszonyra nincs érdemi 
kihatással.

E szabály közvetetten érvényesíti a közszolgálati jog egyik fontos alapelvét, 
miszerint a pártpolitika-semlegesség általánosan érvényesülő alapelv a fejlett köz-
szolgálattal rendelkező demokratikus országokban, amelyhez hozzátartozik a legi-
tim módon megválasztott politikai hatalom elfogadása, a törvényes és a szakma 
szabályainak megfelelő döntések végrehajtása. A politikai váltások helyes gyakor-
lat esetén nem járhatnak együtt a közszolgálati dolgozók kicserélésével.198

3. Az álláshelyalapú rendszer egyik legfontosabb ismérve, hogy a Kit. hatálya alá 
tartozó kormányzati igazgatási szervek esetében egy adott jogviszony kizárólag 
egy adott álláshelyen hozható létre. Az egységes jogalkalmazás miatt szükséges 
azonban rögzíteni, hogy az egyes törvényekben hivatkozott munkáltató alatt mely 
kormányzati igazgatási szervet kell érteni. Általános szabály szerint azt, amelynél 
a kormánytisztviselő az álláshelyhez kapcsolódó feladatkörét ellátta vagy jelen-
leg is ellátja. Így például a jogviszonnyal kapcsolatos pert azon munkáltató szerv 
 ellen kell megindítani, ahol a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszo-
nya fennáll vagy korábban fennállt.199 Ez a fogalomértelmezés irányadó az Ügyvédi 
tv., valamint az Art. szerinti munkáltatódefiníció tekintetében is.

4. A munkáltatói feladatok ellátásával párhuzamosan a Kormány a törvény erejénél 
fogva felhatalmazást kap arra, hogy kezelje a kormánytisztviselő mindazon adatait, 
amelyeket az egyes közszolgálati személyügyi nyilvántartások tartalmaznak. Eb-
ben a tárgykörben kiemelt szerepe van a kormányzati személyügyi igazgatásra ki-
jelölt szervnek, amely feladatainak ellátásához jogosult a közszolgálati személyügyi 
nyilvántartásban szereplő adatok kezelésére [vö. Kit. 61. § (2) bek.].

198 György (2018d): i. m. 35.
199 Kp. 18. § (3) bek.
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Az R5. 15. §-a felsorolja azoknak az adatoknak a körét, amelyeket a kormány zati 
személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a feladatainak teljesítése érdekében megis-
merhet a kormányzati igazgatási szerv által vezetett közszolgálati alapnyilvántar-
tásból. Ennek értelmében a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a 
Kit. 62. § (10) bekezdésében meghatározott feladatainak teljesítése érdekében a 
kormányzati igazgatási szerv által vezetett közszolgálati alapnyilvántartásban sze-
replő adatok közül a Kit. 3. melléklet I/A. pont 1., 2. alpontjában, II. pont 1., 2. és 
4–6. alpontjában, IV. pont 1., 4–7., 12–16. és 25–28. alpontjában, valamint az V. 
pont 1–4. alpontjában meghatározott adatok megismerésére jogosult.

Ide tartoznak a következő adatok; a kormánytisztviselő:
−	 családi és utóneve (születési családi és utóneve), neme;
−	 születési helye, ideje;
−	 legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi);
−	 szakképzettsége(i);
−	 tudományos fokozata;
−	 idegennyelv-ismerete;
−	 képzésére, továbbképzésére, vezetőképzésére, átképzésére vonatkozó 

adatai;
−	 a kormányzati szolgálati jogviszonyának kezdete, a kiszámításánál figyel-

men kívül hagyandó időtartamok;
−	 közigazgatási alapvizsga adatai;
−	 közigazgatási szakvizsga adatai;
−	 szolgálati elismerésére és a végkielégítés kiszámítására vonatkozó időtar-

tamok;
−	 esküokmányának száma, kelte;
−	 munkaidejére, rendkívüli munkaidejére, ügyeletére, készenlétére, egyéb 

munkaidejére, munkavégzésére vonatkozó információk, adatok (távmun-
ka, otthoni munkavégzés időpontja, helye);

−	 szabadságra vonatkozó adatai (szabadság mértéke, típusa, szabadságolási 
időpontok-tervek);

−	 teljesítményértékelésének információi;
−	 céljuttatására, célprémiumára vonatkozó információk;
−	 érdemeinek elismerésére vonatkozó információk (írásbeli dicséret, minisz-

teri elismerés, teljesítményelismerés, motivációs elismerés, álláshelyi elis-
merés, szolgálati elismerés);

−	 kártérítési, fegyelmi felelősségére vonatkozó adatok;
−	 vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségére vonatkozó adatok;
−	 nemzetbiztonsági ellenőrzésének előírása, eredménye;
−	 alkalmazó kormányzati igazgatási szervének neve, székhelye, statisztikai 

számjele;
−	 kormányzati szolgálati jogviszonyának kezdete az alkalmazó szervnél;
−	 jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja;
−	 feladat(ainak) megnevezése és a betöltés időtartama, FEOR-száma.
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 80. §-hoz
−	 Art.
−	 Kit.
−	 Kp.
−	 Ügyvédi tv.
−	 R5.
−	 R6.

81. § [A munkáltatói jogkör gyakorlója]

(1) A kormánytisztviselő felett a munkáltatói jogokat a Kormány nevé-
ben – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a 
kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője gyakorolja 
(a továbbiakban: munkáltatói jogkör gyakorlója).

(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a munkáltatói jogokat a 
33/A. § szerinti esetben a közös hivatali szervezet vezetője gyakorolja, 
ha a közös hivatali szervezetet létrehozó megállapodás erről rendelkezik.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkáltatói jogok gyakorlását  
– a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – írásban átruházhatja a 
szakmai felsővezetői vagy szakmai vezetői álláshelyet betöltő kormány-
tisztviselőre. Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább.

(3) Nem ruházható át:
a) a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshe-

lyen ellátandó feladat szabályzatban történő meghatározása,
b) a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely 

betöltése szakmai követelményeinek meghatározása,
c) az 53. § (4) bekezdése alapján betölteni engedélyezett, közpon-

tosított álláshely-állományba tartozó álláshelyen ellátandó fela-
dat szabályzatban történő meghatározása,

d) az 53. § (4) bekezdése alapján betölteni engedélyezett, közpon-
tosított álláshely-állományba tartozó állás betöltése szakmai fel-
tételeinek meghatározása.

(3a) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a kormányzati igazgatási szerv, 
a kormánytisztviselő és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem megállapodása 
alapján – álláshelyen ellátandó feladatként a Nemzeti Közszolgálati Egye-
temen végzett oktatói, kutatói tevékenységet (a továbbiakban együtt: ok-
tatási feladat) is meghatározhat.

(3b) A (3a) bekezdés szerinti megállapodásban rögzíteni kell az oktatási 
feladat heti óraszámát, valamint – a Kormány rendeletében meghatáro-
zottak szerint – rendelkezni kell a feladatellátással összefüggő egyéb kér-
désekről.
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(3c) Az oktatási feladat ellátása a kormányzati szolgálati jogviszonyt, 
valamint a munkáltatói jogok gyakorlását nem érinti. Az oktatási feladatot 
ellátó kormánytisztviselő a kinevezése szerinti illetményre és egyéb jutta-
tásokra, kedvezményekre és támogatásokra jogosult. A kormánytisztvise-
lő illetményét, a számára biztosított egyéb juttatásokat, kedvezményeket 
és támogatásokat, az ezzel járó közterheket és az oktatási feladat ellátá-
sával felmerülő költségeket a kormányzati igazgatási szerv viseli.

(3d) Az oktatási feladat ellátása az oktatásban, kutatásban, kutatásszer-
vezésben szerzett szakmai tapasztalatnak minősül.

(4) Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított személy gyakorolta, 
intézkedése érvénytelen, kivéve, ha a jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot 
hat hónapon belül írásban jóváhagyta.

(5) A kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos munkáltatói jog-
kör gyakorlásával és átruházásával összefüggő részletes szabályokat a 
Kormány rendeletben állapítja meg.

1. A kormánytisztviselő szempontjából meglehetősen nagy jelentősége van annak, 
hogy a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása során ki gyakorolja felette a 
munkáltatói jogokat. A munkáltatói jogkör gyakorlója – általános fogalma szerint –  
az a természetes személy, vagy természetes személyek testülete, aki (amely) a 
munkáltató nevében eljár, illetve a munkáltató képviseletében jognyilatkozatot 
 tehet.200

A Kit. alapján alapvető munkáltatói jognak tekinthető:
−	 a kinevezés;
−	 a jogviszony megszüntetése;
−	 a fegyelmi és a kártérítési eljárás, valamint a sérelemdíj megfizetésére 

irányuló eljárás megindítása;
−	 a fegyelmi büntetés kiszabása;
−	 a kártérítés, a sérelemdíj, az összeférhetetlenség megállapítása, illetve
−	 a kinevezés tartalmának módosítása [vö. Kit. 280. § (1) bek. 2. pont].

A szakirodalom megjegyzi a következőket: „A közszolgálati munkáltató közszol-
gálati jogviszonnyal kapcsolatos tevékenysége – vagyis a munkáltatói minőségé-
ben tett intézkedései, a munkáltatói jogkör gyakorlása – tehát nem iure imperii, 
hanem iure gestionis aktusok. Ily módon a munkáltatói minőség lényegében a 
munkajog eszközrendszerével is megragadható és értelmezhető. Akár az államot, 
akár annak valamely szervét tekintjük munkáltatónak, e körben nem közhatalmat 
gyakorol, és nem közhatalmi aktusokat bocsát ki.”201 Ugyanakkor a közszolgálatban 
a munkáltatói jogkör gyakorlásának terjedelme és jogosultsága alapvetően nem 
megállapodás vagy a kinevezés körébe eső kérdés, azt főbb vonalaiban a jogsza-
bály határozza meg.

200 Kártyás (2015a): i. m. 43.
201 Kun (2019): i. m. 116.
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Tekintettel arra, hogy a Kormány mint munkáltató – testületi jellegéből faka-
dóan – nem tud közvetlenül és napi rendszerességgel, „tömegesen” munkáltatói 
jogokat gyakorolni a kormánytisztviselők felett, a Kormány nevében a munkáltatói 
jogkör gyakorlására általános szabály szerint a kormányzati igazgatási szerv hiva-
tali szervezetének vezetője jogosult. Ez alól kivételt csak törvény vagy kormány-
rendelet állapíthat meg.

A Kit. az alábbiak szerint határozza meg a munkáltatói jogkör gyakorlásának 
legfőbb szabályait.

A munkáltatói jogok gyakorlása a központi kormányzati  
igazgatási szerveknél

A munkáltatói jogkör 
gyakorlója A munkáltatói jog tartalma

1. Miniszter

A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jog-
viszonyával kapcsolatosan a munkáltatói jogkört – az 
e tisztségbe való kinevezés és az abból való felmentés 
kivételével – a miniszter gyakorolja.

2. Közigazgatási   
államtitkár

A kormánytisztviselők felett az alapvető munkáltatói 
jogokat általános esetben a közigazgatási államtitkár 
gyakorolja.

A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszo-
nyával kapcsolatosan a munkáltatói jogkört – az e tiszt-
ségbe való kinevezés és az abból való felmentés kivéte-
lével – a közigazgatási államtitkár gyakorolja.

4. táblázat: A munkáltatói jogok gyakorlása a központi kormányzati igazgatási szerveknél

A Kit. alapján lehetőség van arra, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonnyal 
kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlásával és átruházásával összefüggő részle-
tes szabályokat a Kormány rendeletben állapítsa meg. Önálló rendelet hiányában 
a munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatos részletszabályokat az egyes kor-
mányrendeletek, valamint a kormányzati igazgatási szervek közszolgálati szabály-
zatai határozzák meg.

A végrehajtási szabályok közül a munkáltatói jogok gyakorlás rendjét a területi 
kormányzati igazgatási szervek esetében az R4. határozza meg az alábbiak szerint:

A munkáltatói jogok gyakorlása a területi kormányzati igazgatási szerveknél

A munkáltatói jogkör 
gyakorlója A munkáltatói jog tartalma

1. Politikai felső vezető
A kormánymegbízott szabadsága tekintetében a Kit. 
szerinti munkáltatói jogköröket a miniszter által kijelölt 
politikai felső vezető gyakorolja.
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A munkáltatói jogok gyakorlása a területi kormányzati igazgatási szerveknél

A munkáltatói jogkör 
gyakorlója A munkáltatói jog tartalma

2. Kormánymegbízott

A kormányhivatal hivatali szervezetét vezető főigazga-
tó felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás 
megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása ki-
vételével – a munkáltatói jogokat a kormánymegbízott 
gyakorolja.

A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztvise-
lői, valamint munkavállalói felett a munkáltatói jogokat 
a kormánymegbízott gyakorolja.

A kormánymegbízott gyakorolja a járási hivatal vezetője 
helyett a járási hivatal kormánytisztviselői és munkavál-
lalói tekintetében:
a) a munkaidő-beosztás meghatározására;
b) a rendkívüli munkaidő elrendelésére;
c) a feladatok ellátásához szükséges tájékoztatás és 

iránymutatás megadására vonatkozó munkáltatói 
jogokat.

A járási hivatal kormánytisztviselőjének kinevezni, illet-
ve felmenteni javasolt személyről a hivatalvezető tájé-
koztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt 
személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékozta-
tást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A ki-
fogásolt személy nem nevezhető ki kormánytisztviselő-
nek, illetve nem kerülhet felmentésre.

3. Járási hivatalvezető

A járási hivatal kormánytisztviselői, valamint munkavál-
lalói felett a munkáltatói jogokat főszabály szerint a já-
rási hivatalvezető gyakorolja.

Ha a munkáltatói jogok gyakorlása a személyi juttatások 
előirányzatát érinti, a járási hivatalvezető a munkáltatói 
jogokat a kormánymegbízott egyetértésével gyakorolja.

5. táblázat: A munkáltatói jogok gyakorlása a területi kormányzati igazgatási szerveknél

Az R4. a kormánymegbízott által gyakorolt munkáltatói jogkör gyakorlásával 
összefüggésben rögzíti azt a garanciális szabályt, miszerint a kormánymegbízott a 
járási hivatal kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében az R4.-ben megha-
tározott munkáltatói jogokat kizárólag:

−	 célhoz kötötten;
−	 meghatározott esemény bekövetkezte esetén, továbbá
−	 a szakkérdések elbírálásával összefüggő feladatok hatékony ellátása érde-

kében gyakorolhatja.

Ezen kívül a kormánymegbízottnak írásban kell tájékoztatnia az érintett hivatal-
vezetőket az általa elrendelt intézkedésekről [vö. R4. 10. § (5) bek.].
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2. A Kit. rendelkezik továbbá arról a speciális esetről is, amikor a kormányzati 
igazgatási szervek között közös hivatali szervezet kialakítására kerül sor (vö. Kit. 
33/A. §). A Kit. hatálybalépését követően ennek tipikus példája a Miniszterelnöki 
Kormányiroda és a Miniszterelnöki Kabinetiroda közös hivatali szervezete, amelyre 
többek között a Kormány Statútum is hivatkozik.202

A Kit. a munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggésben kimondja, hogy közös 
hivatali szervezet esetén a munkáltatói jogokat általános szabály szerint a közös 
hivatali szervezet vezetője gyakorolja, amennyiben azt a közös hivatali szervezetet 
létrehozó megállapodás is lehetővé teszi.

3. A Kit. lehetővé teszi a törvény keretei között a munkáltatói jogok gyakorlásának 
átruházását (delegálását), amelynek azonban szigorú feltételei vannak, ezek a kö-
vetkezők.

a) Személyi feltétel

A kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a munkáltatói jog-
kör gyakorlását kizárólag:

−	 a szakmai felső vezetőre, vagy
−	 szakmai vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselőre ruházhatja át.

További feltétel, hogy a már egyszer átruházott munkáltatói jogkör nem ruház-
ható tovább (ezt szubdelegálás tilalmának nevezzük).

b) Alaki feltétel

A munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházása kizárólag írásban tehető meg jog-
nyilatkozat formájában. Az alaki kötöttség megsértése az érvénytelenség jogkö-
vetkezményét vonja maga után. Amennyiben bebizonyosodik, hogy a munkáltatói 
jogkört nem az arra jogosított személy gyakorolta, intézkedése érvénytelennek mi-
nősül. Ez alól kivételt jelent, ha a jogkör gyakorlója a jognyilatkozatot hat hónapon 
belül írásban jóváhagyta.

c) Tartalmi feltétel

A Kit. taxatíve felsorolja azokat a munkáltatói jogköröket, amelyek nem ruház-
hatóak tovább. A Kit. esetében az át nem ruházható munkáltatói jogkörök döntő 
többségükben az álláshelyalapú létszámgazdálkodási rendszerhez kapcsolódnak, 
amelyben a Kormány mellett a kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezete 
vezetőjének is kiemelt szerepe van.

Az R6. 20. §-a alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogköré-
ben eljárva határozza meg a kormányzati igazgatási szerv álláshelyei betöltésének 
szakmai és képesítési feltételeit, ami kellő alaposságot igényel a részéről, hiszen e 

202 Kormány Statútum 6/B. §.
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feltételek meghatározása során a munkáltatói jogkör gyakorlójának tekintettel kell 
lennie:

−	 a kormányzati igazgatási szerv szakmai összetételére;
−	 a kormányzati igazgatási szerv által ellátandó feladatok jellegére;
−	 a helyi munkaerőpiac aktuális helyzetére;
−	 az álláshelyen ellátandó feladatok szakszerű és hatékony ellátására, vala-

mint
−	 a jogszabályban előírt egyéb szakmai és képesítési feltételekre.

Mindezek alapján megállapítható, hogy mind az álláshelyen ellátandó feladat 
meghatározása, mind pedig az ehhez kapcsolódó szakmai követelmények megha-
tározása olyan munkáltatói jogkörnek minősül, amelynek gyakorlására kizárólag a 
kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője jogosult.

Munkáltatói jogkörök, amelyek átruházására a Kit. erejénél fogva  
nem kerülhet sor

A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyen ellátandó feladat 
szabályzatban történő meghatározása

A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely betöltése szakmai kö-
vetelményeinek meghatározása

A Kit. szerint engedélyezett, központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyen el-
látandó feladat szabályzatban történő meghatározása

A Kit. szerint engedélyezett, központosított álláshelyállományba tartozó állás betöltése 
szakmai feltételeinek meghatározása

6. táblázat: Át nem ruházható munkáltatói jogok

4. A Kit. rendelkezései szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiállított kine-
vezési okmányban szükséges rögzíteni azokat a feladatokat, amelyeket az adott 
álláshelyen a kormánytisztviselőnek el kell látnia. A jogalkotó ugyanakkor lehető-
séget biztosít arra, hogy az álláshelyen ellátandó feladatok ne a kinevezési okmány 
részeként jelenjenek meg, hanem azok meghatározhatók legyenek a kormányzati 
igazgatási szerv szabályzatára történő hivatkozással is [vö. Kit. 86. § (2)–(3) bek.].

A Kit. 2019. július 1-jétől hatályos módosítása alapján lehetőség van arra, hogy 
a munkáltatói jogkör gyakorlója az adott álláshelyhez tartozó feladatkör részeként 
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végzett oktatói, kutatói tevékenységet írjon elő 
a kormánytisztviselő részére. Ezáltal a jogalkotó lehetővé teszi, hogy gyakorlati, az 
adott szakterületen kiemelkedő szakmai eredményeket elérő kormánytisztviselők 
is átadhassák tapasztalataikat és tudásukat a jövő generációi számára.

Ez az oktatási feladat elsősorban nem a kinevezési okmányon, hanem egy há-
romoldalú megállapodáson alapul, amely a kormánytisztviselő, a kormányzati igaz-
gatási szerv, valamint az NKE között jön létre.
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Tekintettel arra, hogy az oktatási feladat ellátása nagyban befolyásolhatja a kor-
mánytisztviselő rendes munkaidőben történő feladatellátását, a kormánytisztviselő 
és a kormányzati igazgatási szerv együttes érdeke a feladatellátással járó elvá-
rások és egyéb kérdések előzetes tisztázása. Ennek alapján rögzíti a Kit., hogy a 
megállapodásban elsőként szükséges rögzíteni az oktatási feladat heti óraszámát.

Fontos hangsúlyozni, hogy az oktatási feladat ellátásával új jogviszony nem 
jön létre, a kormánytisztviselő feladatkörének ilyen jellegű bővítése a kormányzati 
szolgálati jogviszony fennállását, valamint a munkáltatói jogok gyakorlását érdem-
ben nem befolyásolja. Mivel az oktatási feladat ellátása a megállapodás alapján a 
kormánytisztviselő feladatkörébe tartozik, e tevékenységéért további juttatásban 
nem részesül, azaz továbbra is a kinevezése szerinti illetményre és egyéb jutta-
tásokra, kedvezményekre és támogatásokra jogosult. Az oktatási tevékenységgel 
járó közterheket és az oktatási feladat ellátásával felmerülő költségeket ugyanak-
kor a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv viseli.

Mivel a Kit. rendszerében az olyan egyéni kompetenciáknak, mint például a 
szakmai tapasztalat különösen nagy jelentősége van egy adott álláshely betöltése 
esetén, a jogalkotó kiemeli, hogy a megállapodás szerinti oktatási feladat ellátása 
az oktatásban, a kutatásban, a kutatásszervezésben szerzett szakmai tapasztalat-
nak minősül.

A Kit. 81. § (3a)–(3d) bekezdésében foglaltak szerint az NKE óraadó oktatója 
lehet az is, aki kormányzati szolgálati jogviszonyban áll. Az NKE részéről a Kit. 
81. § (3a) bekezdése szerinti megállapodást a rektor a Fenntartó egyetértésével 
köti meg.203

5. Amint már a delegálás körében is említettük, ha a munkáltatói jogkört nem az 
arra jogosított személy gyakorolta, intézkedése érvénytelen, kivéve, ha a jogkör 
gyakorlója a jognyilatkozatot hat hónapon belül írásban jóváhagyta.

Például érvénytelen a felmentés, ha azt nem az arra jogosult írta alá. Ugyanak-
kor a jogkör gyakorlójának lehetősége van utólag, hat hónapon belül írásban jóvá-
hagyni a nem általa tett nyilatkozatot. Így ha az előbbi esetben a jogosult észleli, 
hogy valaki a hatáskörét túllépve írt alá egy felmentést („álképviselő”), ám annak 
tartalmával egyetért, kiadhat egy írásos jóváhagyó nyilatkozatot. Ebben az esetben 
úgy kell tekinteni, mintha eleve az arra jogosulttól származott volna a nyilatkozat.

Említést érdemel, hogy a Kttv. egyébként akként rendelkezik,204 hogy ilyen jó-
váhagyás hiányában is érvényes a jognyilatkozat, ha a közszolgálati tisztviselő a 
körülményekből alappal következtethetett az eljáró jogosultságára.

Egy nagyobb hivatali struktúrában olykor nem egyszerű átlátni, hogy egyes 
munkáltatói jogköröket melyik vezető jogosult gyakorolni, különösen szervezeti 
változások esetén. Éppen ezért mindenkor fontos, hogy a szervezeten belüli füg-
gelmi viszonyok és jogkörgyakorlási jogosultságok transzparens módon legyenek 
szabályozva és közzétéve.

203 Vö. NKE tv. 15/A. §.
204 Vö. Kttv. 37. § (4) bek.
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Említést érdemel az is, hogy a Kp. a közigazgatási cselekmény körébe vonja az 
egyedi döntést is,205 ebből következően a munkáltatói jogkör gyakorlójának a kor-
mányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos bármely egyedi döntése, intézkedé-
se, mulasztása, munkáltatói jogkör gyakorlásával összefüggő valamennyi intézke-
dése a jogvita tárgya lehet.206 Mivel a Kit. számos ponton széles mérlegelési jogkört 
kapcsol a munkáltatói jogkör gyakorlójához (például a jogviszony munkáltató által 
történő egyoldalú módosításának szélesebb térnyerése, illetmény megállapítása), 
ennek jelentősége tehát nem becsülhető alá.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 81. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kp.
−	 Kttv.
−	 NKE tv.
−	 R4.
−	 R6.
−	 Kormány Statútum

205 Vö. Kp. 4. § (3) bek.
206 Vö. Petrovics (2019a): i. m. 262.
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XIV. FEJEZET

A KORMÁNYZATI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE (82–90/A. §)

Kun Attila – Sipos-Szabó Zsanett

Jogpolitikai célok

A Kit. lényegi változtatásokat vezetett be a kormányzati szolgálati jogviszony léte-
sítéséhez és módosításához kapcsolódó egyes jogintézmények vonatkozásában. 
A legfontosabb karakterisztikus változások a következők: bővülnek a kinevezés 
általános feltételei, bevezetésre kerül a kinevezési okmány két része (a kormány-
zati szolgálati jogviszony létesítéséről szóló okirat és a kormányzati szolgálati jog-
viszony tartalmi elemeit meghatározó beosztási okirat), változnak az eskütétel 
szabályai, jellegében átalakulnak a kinevezés módosításának szabályai.

Magyarázat a Kit. §-aihoz

82. § [A kinevezés általános feltételei]

(1) Kormányzati szolgálati jogviszony
a) büntetlen előéletű,
b) cselekvőképes,
c) legalább érettségi végzettséggel vagy középszintű szakképesí-

téssel rendelkező, valamint
d) eskütételi kötelezettségét teljesítő magyar állampolgárral léte-

síthető és tartható fenn.
(2) Nem létesíthető kormányzati szolgálati jogviszony azzal, aki állam 

 elleni bűncselekmény [a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. tör-
vény (a továbbiakban: Btk.) XXIV. Fejezet, illetve a Büntető Törvénykönyv-
ről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) 
X. fejezet], igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, 
illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncse-
lekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy közélet tisztasága elleni, valamint a 
nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény (1978. évi IV. törvény 
XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali bűncselekmény (Btk. XXVIII. Feje-
zet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet IV. cím), illetve közbizalom 
elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény 
XVI. fejezet III. cím) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt áll.
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(3) Ha az álláshelyen ellátandó feladatok körébe tizennyolcadik életévét 
be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykeze-
lése tartozik, a kormányzati szolgálati jogviszony az (1) és (2) bekezdés-
ben meghatározottakon túl nem létesíthető azzal, aki

a) a 2013. június 30-ig hatályban volt emberölés [az 1978. évi IV. 
törvény 166. § (2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban közremű-
ködés [1978. évi IV. törvény 168. § (2) bekezdés], személyi sza-
badság megsértése [1978. évi IV. törvény 175. § (3) bekezdés e) 
pont], emberkereskedelem [1978. évi IV. törvény 175/B. § (2) 
bekezdés a) pont és (5) bekezdés], családi állás megváltoztatá-
sa [1978. évi IV. törvény 193. § (2) bekezdés b) pont], kiskorú 
veszélyeztetése [1978. évi IV. törvény 195. § (1)-(3) bekezdés], 
erőszakos közösülés [1978. évi IV. törvény 197. § (2) bekezdés 
a) pont és (3) bekezdés], szemérem elleni erőszak [1978. évi IV. 
törvény 198. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], megrontás 
(1978. évi IV. törvény 201-202/A. §), tiltott pornográf felvétel-
lel visszaélés (1978. évi IV. törvény 204. §), üzletszerű kéjelgés 
elősegítése [1978. évi IV. törvény 205. § (3) bekezdés a) pont], 
visszaélés kábítószerrel [1978. évi IV. törvény 282/B. § (1) be-
kezdés, (2) bekezdés a) és c) pont, 282/B. § (5) bekezdés és (7) 
bekezdés a) pont] miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll,

b) tiltott toborzás [Btk. 146. § (3) bekezdés], emberölés [Btk. 160. § 
(2) bekezdés i) pont], öngyilkosságban közreműködés [Btk. 
162. § (2) bekezdés], emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175. § 
(3) bekezdés a) pont], kábítószer-kereskedelem [Btk. 177. § (1) 
bekezdés a) és b) pont], kábítószer birtoklása [Btk. 179. § (1) 
bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kóros szenvedélykeltés (Btk. 
181. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés [Btk. 185. § (3) és 
(5) bekezdés], emberrablás [Btk. 190. § (2) bekezdés a) pont és 
(3) bekezdés a) pont], emberkereskedelem [Btk. 192. § (4) be-
kezdés a) pont, (5) és (6) bekezdés], kényszermunka [Btk. 193. § 
(2) bekezdés c) pont], személyi szabadság megsértése [Btk. 194. 
§ (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális kényszerítés 
[Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és (3) bekezdés], szexuális 
erőszak [Btk. 197. § (2) bekezdés, (3) bekezdés a) pont és (4) 
bekezdés], szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés [Btk. 200. § 
(2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése 
[Btk. 201. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés], gyermek-
prostitúció kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 
204. §), szeméremsértés [Btk. 205. § (2) bekezdés], kiskorú ve-
szélyeztetése (Btk. 208. §), gyermekmunka (Btk. 209. §), csalá-
di jogállás megsértése [Btk. 213. § (2) bekezdés b) pont] miatt 
büntetőeljárás hatálya alatt áll,

c) a Btk. 52. § (3) bekezdése szerinti foglalkozástól eltiltás hatálya 
alatt áll, és
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d) a) és b) pontban meghatározott bűncselekmények elkövetése 
miatt kényszergyógykezelés alatt áll.

(4) Kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthető azzal, akivel szem-
ben a (2) bekezdésben meghatározott

a) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtandó szabadságvesz-
tést szabtak ki,
aa) öt évet el nem érő szabadságvesztés esetén a mentesítés be-

álltától számított öt évig,
ab) ötévi vagy azt meghaladó szabadságvesztés esetén a mente-

sítés beálltától számított nyolc évig;
b) szándékos bűncselekmény miatt közérdekű munkát vagy pénz-

büntetést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított két évig;
c) szándékos bűncselekmény miatt végrehajtásában felfüggesztett 

szabadságvesztést szabtak ki, a mentesítés beálltától számított 
három évig.

(5) A (2) és (4) bekezdésben foglaltakon túl pártfogó felügyelőnek nem 
lehet kinevezni továbbá azt,

a) aki büntetlen előéletű, de a bíróság bűncselekmény elkövetése 
miatt büntetőjogi felelősségét jogerős ügydöntő határozatban 
megállapította,
aa) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, ötévi vagy azt 

meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés büntetés ese-
tén a mentesítés beálltától számított tizenkét évig,

ab) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet el nem 
érő végrehajtandó szabadságvesztés esetén a mentesítés 
beálltától számított tíz évig,

ac) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában 
felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beáll-
tától számított nyolc évig,

ad) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka 
vagy pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától számított 
öt évig,

ae) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában 
felfüggesztett pénzbüntetés esetén a mentesítés beálltától 
számított három évig,

af) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtandó 
szabadságvesztés büntetés esetén a mentesítés beálltától 
számított nyolc évig,

ag) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott, végrehajtásában 
felfüggesztett szabadságvesztés esetén a mentesítés beáll-
tától számított öt évig,

ah) gondatlan bűncselekmény miatt kiszabott közérdekű munka 
esetén a mentesítés beálltától számított három évig,
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b) akivel szemben a bíróság kényszergyógykezelést alkalmazott, a 
kényszergyógykezelést megszüntető végzés jogerőre emelkedé-
sétől számított három évig;

c) akivel szemben a bíróság próbára bocsátást alkalmazott, a próba-
idő, annak meghosszabbítása esetén a meghosszabbított próba-
idő elteltétől számított három évig;

d) aki büntetőeljárás – ide nem értve a magánvádas vagy a pót-
magánvádas eljárást – hatálya alatt áll;

e) aki a kormányzati szolgálati jogviszony alapján végzett tevé-
kenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.

(6) Jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső kormányza-
ti szolgálati jogviszony nem létesíthető azzal, akinek a nemzetbiztonsági 
ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg, kivéve, 
ha az arra feljogosított személy, szerv a kormányzati szolgálati jogviszony 
létesítését jóváhagyta.

(7) Ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya fennál-
lása alatt válik nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyé, és

a) a nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez nem járul hozzá vagy
b) nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockáza-

tot állapítottak meg és a kormányzati szolgálati jogviszony fenn-
tartását a jogszabály szerint arra feljogosított személy, szerv 
nem hagyta jóvá,

a kormányzati szolgálati jogviszonyt azonnali hatállyal meg kell szüntetni.
(8) A kormányzati szolgálati jogviszonynak a (7) bekezdés szerinti meg-

szüntetése esetén a kormánytisztviselőt felmentési idő és végkielégítés 
nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit közölni kell a 
kormánytisztviselővel.

(9) Ha a rendőrségről szóló törvény lehetővé teszi, hogy a kormánytiszt-
viselő szolgálati feladatainak törvényes ellátását a belső bűnmegelőzési 
és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv – törvényben meghatározott ese-
tekben és módon – megbízhatósági vizsgálattal ellenőrizze, a kormányzati 
szolgálati jogviszony létesítésének és fenntartásának feltétele az ellenőr-
zéshez való hozzájárulás.

(10) Nem nevezhető ki kormánytisztviselőnek az e törvény értelmében 
meghatározott öregségi nyugdíjra való jogosultsággal rendelkező sze-
mély, kivéve, ha a Kormány a munkáltatói jogkör gyakorlójának kérelmére 
hozzájárul a kormánytisztviselő foglalkoztatásához.

(11) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel teljesítése alól 
mentesül a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény 
szerinti külképviselet adminisztratív és technikai személyzetének az a tag-
ja, aki középfokú végzettséggel rendelkezik.
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(12) Az e törvényben meghatározott alkalmazási feltételek alól – a (11) 
bekezdésben meghatározott kivétellel – felmentés nem adható. A kor-
mánytisztviselőnek a kormányzati szolgálati jogviszony teljes időtartama 
alatt meg kell felelnie az e törvényben meghatározott alkalmazási feltéte-
leknek.

(13)

A Kit. a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének több általános feltételét 
határozza meg, amelyek minden tisztviselővel szemben érvényesek. Ezek a követ-
kezők:

−	 a büntetlen előélet;
−	 a cselekvőképesség;
−	 legalább érettségi végzettség vagy középszintű szakképesítés;
−	 eskütételi kötelezettség teljesítése, valamint
−	 magyar állampolgárság.

Mindezeken túl természetesen az is általános feltétel, hogy kizáró (negatív) 
feltétel ne álljon fenn. Például nem létesíthető kormányzati szolgálati jogviszony 
azzal, aki bizonyos, a Kit.-ben nevesített bűncselekmények miatt indult büntető-
eljárás hatálya alatt áll. Tehát egyes kiváltképpen súlyos bűncselekmények ese-
tén már önmagában a büntetőeljárás hatálya alatt állás is kizárja a jogviszonyba  
lépést (ide sorolhatók például az állam elleni, az igazságszolgáltatás elleni, a hiva-
tali vagy a korrupciós bűncselekmények). A büntetőeljárás megindulása nemcsak 
a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését, hanem annak fenntartását is ki-
zárja. A törvényben meghatározott feltételek alól a kormányzati igazgatási szerv 
a Kit. 82. §-ának (12) bekezdésére figyelemmel felmentést nem adhat. A tör-
vényben nevesített bűncselekmény gyanúja miatti büntetőeljárás megindulásának 
ténye olyan abszolút foglalkoztatást kizáró okot jelent, amelynek fennállásakor 
a kormányzati szolgálati jogviszony azonnali hatállyal történő megszüntetésének 
van helye. A kormányzati igazgatási szervnek a kinevezés negatív általános felté-
telét jelentő, ún. foglalkoztatást kizáró ok fennállása esetén a kormányzati szol-
gálati jogviszonyt a Kit. 107. §-ának (2) bekezdés c) pontjában foglalt kógens ren-
delkezésnél fogva felmentéssel meg kell szüntetnie, mérlegelési lehetősége nincs.  
E vonatkozásban utalunk az Alkotmánybíróság által alkotmányjogi panasz tár-
gyában, annak visszautasításáról hozott 3358/2019. (XII. 16.) AB határozatában 
foglaltakra. Az Alkotmánybíróság e határozatában a Kttv.-nek a Kit. vonatkozó 
rendelkezéseivel azonos szabályozást tartalmazó paragrafusainak alaptörvény-el-
lenességének vizsgálata körében kimondta, hogy a jogviszony „kötelező megszün-
tetésére vonatkozó érintett szabályozás […] nem minősül olyannak, mint ami a 
büntetőjogi felelősség megállapításával járó hátrányos jogkövetkezményeket a bün-
tetőjogi felelősség megállapítása nélkül alkalmaz, melyet az ártatlanság vélelme 
 hivatott kizárni […] így nem állapítható meg, hogy a Kttv. támadott rendelkezései  
az indítványozó ártatlanság vélelméhez fűződő jogát sértik”. Mindez a Kit. vonatko-
zásban is irányadónak tekinthető.
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2. A büntetlen előélet megkövetelésére annak jegyében kerül sor, hogy a kormány-
tisztviselők erkölcsi fedhetetlensége garantált legyen a jó közigazgatásba vetett 
bizalom, illetve e tisztségek közérdekű mivolta jegyében.

3. A cselekvőképesség polgári jogi fogalom; aki cselekvőképes, maga köthet szer-
ződést vagy tehet más jognyilatkozatot. A cselekvőképesség előírásával a Kit. egy-
ben életkori feltételt is tételez (legalább tizennyolc éves kor), hiszen a tizennyolca-
dik életév alatti kiskorúak nem, vagy csak korlátozottan cselekvőképesek. Szintén 
nem lehet kormánytisztviselő az a nagykorú személy sem, akinek a bíróság a cse-
lekvőképességét korlátozta (kizárta) valamely mentális zavar következtében.207

4. Mivel a központi kormányzati igazgatási szervek esetében a kormányzati ügy-
kezelői munkakör a Kit. rendszerében megszüntetésre került, a korábban ügykez-
előként foglalkoztatott és érettségi helyett szakképesítéssel rendelkező személyek 
kormánytisztviselőként látják el a feladataikat. Ebből következően a Kit. rendsze-
rében az érettségi végzettség mellett a középszintű szakképesítés is elegendő mint 
általános feltétel.

5. Az eskütételi kötelezettség természetesen korábban is létező kötelezettség volt, 
ám annak általános jogalanyisági feltételként való nevesítése rendszertanilag új a 
Kit.-ben.

6. A magyar állampolgárság megléte is az általános jogalanyisági feltételek közé 
tartozik. Ennek az az oka, hogy az állami szuverenitásból fakadó impérium (köz-
hatalom) gyakorlásában az állam csak saját polgárait alkalmazza. Az Európai Unió 
jogára is tekintettel van e feltétel, hiszen az EUMSZ 45. cikkének (4) bekezdése 
értelmében a munkavállalók szabad mozgása nem vonatkozik a közszolgálatban 
történő foglalkoztatásra, mindazonáltal ezt az eltérést az Európai Bíróság igen 
korlátozóan értelmezi, következésképpen kifejezetten csak azok az álláshelyek 
korlátozhatók a saját állampolgárokra, amelyek a közhatalom gyakorlását és az 
érintett állam általános érdekének megóvását érintik. A Kit. a munkaviszonyban 
történő foglalkoztatás szabályai (vö. Kit. Kilencedik Rész) körében megengedőbb; 
a munkaviszony büntetlen előéletű, cselekvőképes, az álláshelyre megállapított 
képesítési követelménynek, illetve biztonsági feltételeknek megfelelő személlyel 
létesíthető, ám az állampolgárság itt nem feltétel.

7. A Kit. 58. §-a rendezi az álláshely betöltésének feltételeit. E paragrafus (2) be-
kezdése értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlója – az álláshelyen ellátandó 
feladat és a vonatkozó kormányrendeletben (R6.) foglaltak figyelembevételével –  
meghatározhatja az álláshely betöltésének szakmai feltételeit, így különösen: az 
iskolai végzettséget, az egyéb szakképzettséget, a közigazgatási alap-, illetve szak-
vizsga, jogi szakvizsga, tudományos fokozat meglétét, egyéb közigazgatási tanul-
mányokat, a nyelvismeretet, a szakmai tapasztalatot és a képzési kötelezettség 

207 Ptk. 2:8–2:27. §.
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teljesítését. A Kit. e szabálya így igen rugalmassá és decentralizált jellegűvé teszi 
az egyes feladatkörök ellátásához szükséges követelmények, ún. speciális jogala-
nyisági feltételek (például végzettségek, szakképzettségek, illetve szakirányú szak-
képesítések) meghatározásának mikéntjét.

8. Említést érdemel, hogy az általános alkalmazási feltételeken túl a Kit. külön 
meghatározza a pártfogó felügyelőkkel szemben előírt speciális (szigorúbb) köve-
telményeket is, illetve szintén speciális kizáró feltételeket ír elő arra az esetre, ha 
az álláshelyen ellátandó feladatok körébe tizennyolcadik életévét be nem töltött 
személy nevelése, felügyelete, gondozása vagy gyógykezelése tartozik.

A pártfogó felügyelőkkel szemben előírt speciális (szigorúbb) követelmények 
oka az, hogy az e munkát végző személyek 2010 óta már nem igazságügyi alkal-
mazotti jogviszonyban, hanem kormánytisztviselői jogviszonyban állnak, ám fela-
dataik jellege sajátos előírásokat indokol.

9. Nem nevezhető ki kormánytisztviselőnek a törvény értelmében meghatározott 
öregségi nyugdíjra való jogosultsággal rendelkező személy, kivéve, ha a Kormány 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának kérelmére hozzájárul a kormánytisztviselő fog-
lalkoztatásához.

Jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső kormányzati szolgála-
ti jogviszony nem létesíthető azzal, akinek a nemzetbiztonsági ellenőrzése során 
nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak meg, kivéve, ha az arra feljogosított sze-
mély, szerv a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését jóváhagyta. Ha a kor-
mánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya fennállása alatt válik nemzet-
biztonsági ellenőrzés alá eső személlyé, és a nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez nem 
járul hozzá, vagy nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot 
állapítottak meg, és a kormányzati szolgálati jogviszony fenntartását a jogszabály 
szerint arra feljogosított személy, szerv nem hagyta jóvá, a kormányzati szolgálati 
jogviszonyt azonnali hatállyal meg kell szüntetni. Az e módon való megszüntetése 
esetén a kormánytisztviselőt felmentési idő és végkielégítés nem illeti meg. A meg-
szüntetés okát és jogkövetkezményeit közölni kell a kormánytisztviselővel.

Ha az Rtv. lehetővé teszi, hogy a kormánytisztviselő szolgálati feladatainak tör-
vényes ellátását a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv 
– törvényben meghatározott esetekben és módon – megbízhatósági vizsgálattal 
ellenőrizze, a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének és fenntartásának 
feltétele az ellenőrzéshez való hozzájárulás.

10. A törvény főszabályként rögzíti, hogy az alkalmazási feltételek alól felmentés 
nem adható, és a kormánytisztviselőnek a kormányzati szolgálati jogviszony tel-
jes időtartama alatt meg kell felelnie az alkalmazási feltételeknek. Az alkalmazási 
feltételek teljesítése közül az érettségi végzettség vagy középszintű szakképesítés 
követelmény tekintetében kizárólag a Külszolg. tv. szerinti külképviselet adminiszt-
ratív és technikai személyzetének tagjai képezhetnek kivételt.
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83. § [A kiválasztási eljárás]

(1) Jogszabály vagy a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése alapján 
a kinevezés meghívásos vagy pályázati eljárás (a továbbiakban együtt: 
kiválasztási eljárás) alapján történhet. Pályázati eljárás esetén kinevezést 
adni csak olyan személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályáza-
ti feltételeknek megfelelt.

(2) A kiválasztási eljárás előkészítéséhez és lefolytatásához szükséges 
időtartamot az 55. § (2) bekezdésében foglalt határidő figyelembevételé-
vel kell meghatározni.

(3) A személyügyi központ toborzási adatbázist működtet a kiválasztás, 
a lehetséges pályázók tájékoztatásának elősegítésére. A toborzási adat-
bázisba az a magyar állampolgár kérheti felvételét, aki büntetlen előéletű, 
cselekvőképes és legalább érettségi végzettséggel vagy középszintű szak-
képesítéssel rendelkezik. A 4. melléklet határozza meg azokat az adatokat, 
amelyeket a toborzási adatbázisba felvételét kérő személynek kötelezően 
kell, illetve választhatóan lehet megadnia.

(4) A kormányzati igazgatási szerv vezetője a betöltetlen álláshely be-
töltése céljából a toborzási adatbázisban nyilvántartott személyek egyéni 
azonosításra alkalmas módon nyilvántartott adataihoz közvetlenül hozzá-
férhet.

(5) A toborzási adatbázisba felvételüket kérők, a kiválasztási eljárásban 
részt vevők, valamint a kormánytisztviselők kötelezően kitöltendő önélet-
rajza (a továbbiakban: önéletrajz) tartalmazza a Kormány rendeletében 
meghatározott kötelező adatköröket, valamint az önéletrajzhoz csatolan-
dó, az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket, illetve tartalmazhat 
egyéb kiegészítő információkra vonatkozó adatokat.

(6) A (4) és (5) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a kor-
mányzati igazgatási szerv a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésé-
ről meghozott döntés időpontjáig vagy – kormányzati szolgálati jogviszony 
létesítése és fennállása esetén – a kormányzati szolgálati jogviszony meg-
szűnéséig, illetve megszüntetéséig kezelheti.

1. A kiválasztás történhet meghívásos vagy pályázati eljárás (együtt: kiválasztási 
eljárás) alapján. Pályázati eljárás esetén kinevezést adni csak olyan személynek 
lehet, aki a pályázaton részt vett, és a pályázati feltételeknek megfelelt.

Fontos kiemelni, hogy a kiválasztási eljárás lefolytatásához szükséges időtartam 
meghatározásánál, tervezésénél tekintettel kell lenni arra, hogy ha az álláshely hat 
hónapon át betöltetlen, akkor az a központosított álláshelyállomány részévé válik.

2. A részletszabályokat a tárgyban a 70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet a személy-
ügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárásról (a továbbiak-
ban: R3.) tartalmazza. Ennek legfontosabb szabályai értelmében a kiválasztási el-
járás – főbb vonalaiban – a következők szerint zajlik.
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A kiválasztási eljárást a munkáltató szerv vagy saját hatáskörben folytatja le, 
vagy annak lefolytatását a személyügyi központnál kezdeményezi. Előbbi esetben 
a munkáltató szerv az állást meghívásos eljárásban vagy saját maga által lebo-
nyolított pályázati eljárás útján töltheti be. Utóbbi esetben a munkáltató szerv az 
állást a személyügyi központ által lefolytatott pályázati eljárás útján töltheti be.  
A munkáltató szerv a pályázati eljárásban ezen esetben is jogosult részt venni.

Megjegyzést érdemel, hogy a meghívásos eljárás szabályairól sem a Kit., sem 
az R3. nem tartalmaz részletszabályokat, garanciákat, noha a törvény alapján a két 
kiválasztási eljárás egymás alternatívája, így a pályázatot a munkáltató a jogilag 
szabályozatlan meghívásos eljárással is helyettesítheti.208

A személyügyi központ részvétele esetén a munkáltató szerv a kiválasztási eljá-
rás útján betölteni kívánt állásról elektronikus úton a személyügyi központ honlap-
ján elérhető feladatkörtérképet tölt ki, amelyet – a pályázati kiírás tervezett köz-
zétételének időpontját legalább négy nappal megelőzően – eljuttat a személyügyi 
központ részére. A személyügyi központ a beérkezett feladatkörtérkép alapján – 
a munkáltató szervvel történő egyeztetés eredményeként – elkészíti a pályázati 
kiírást, a kiválasztási eljárásrendben foglaltaknak megfelelően javaslatot tesz az 
általa lefolytatandó kiválasztási eljárás módjára, valamint gondoskodik a pályázati 
kiírás közszolgálati állásportálon való közzétételéről. A személyügyi központ a pá-
lyázati kiírás közzétételét követően tájékoztatja a munkáltató szervet a pályázat 
legfőbb körülményeiről (a pályázat közzétételének időpontjáról, a pályázati kiírás 
végleges szövegéről, a kiválasztási eljárás menetéről és a kiválasztás lezárásának 
várható időpontjáról).

A munkáltató szerv a pályázati kiírást a közszolgálati állásportálon történő meg-
jelenést követően egyéb úton is közzé teheti, ám ennek tényéről – a közzétételi 
helyek és időpontok megjelölésével – a személyügyi központot tájékoztatnia szük-
séges. Az egyéb úton közzétett pályázati kiírás – sem tartalmában, sem szövege-
zésében – nem térhet el a közszolgálati állásportálon közzétett pályázati kiírástól. 
Eltérés esetén a személyügyi központ által közzétett pályázati eljárás az irányadó. 
A pályázatokat a személyügyi központhoz kell benyújtani. A kiválasztási eljárásban 
alkalmazott határidőket a munkáltató szerv véleményének kikérésével a szemé-
lyügyi központ határozza meg.

A személyügyi központ által lefolytatandó kiválasztási eljárás keretén belül 
közzétett pályázatra jelentkezni főszabály szerint elektronikus úton, a kiírásban 
megjelölt e-mail-címen lehet. Amennyiben a pályázati kiírásban a személyügyi 
központ azt nem zárta ki, a pályázat személyügyi központ részére postai úton 
is megküldhető. A pályázónak a pályázatához csatolnia kell a motivációs levelét, 
valamint az önéletrajzát. A pályázónak a pályázati kiírásban megjelölt okiratokat, 
illetve  bizonyítványokat a személyügyi központnál lefolytatott kompetenciafelmé-
rés során kell eredetiben bemutatnia. A pályázó adatait a személyügyi központ a 
honlapján elérhető pályázati adatbázisban nyilvántartásba veszi.

A személyügyi központ a beérkezett pályázatokat rögzíti a pályázati adatbázis-
ban, majd – a pályázati határidő leteltét követően – megvizsgálja a pályázatokat, 

208 Vö. Gyulavári (2015): i. m. 46.
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és előszűrést végez a feladatkörtérképen megadott feltételek szerint. A személy-
ügyi központ az előszűrés során érvénytelennek nyilvánítja a pályázatot, ha az 
bizonyos alapvető szabályoknak nem felel meg (határidőn túl érkezik, vagy a pá-
lyázati kiírásban meghatározott feltételeknek nem felel meg). Az érvénytelenné 
nyilvánítás tényéről, indokairól haladéktalanul, de legkésőbb az érvénytelenné nyil-
vánítást követő öt napon belül tájékoztatni kell a pályázót. Az előszűrés eredménye 
alapján összeállításra kerül azon pályázók köre, akiket a személyügyi központ a 
kompetenciafelmérésbe bevon.

Az álláshely jellegétől – vezető vagy nem vezető besorolású álláshely – függő-
en az alábbi kompetenciafelmérések elvégzésére kerülhet sor: személyes interjú, 
kompetenciateszt, értékelő központ. A pályázó dönthet úgy, hogy kompetenciafel-
mérésének eredménye nem használható fel a kiválasztási eljárásban. Ez esetben a 
pályázó a kiválasztási eljárás további szakaszaiban nem vehet részt. A kompeten-
ciafelmérés mikéntjére az R3. további részletszabályokat határoz meg.

A kompetenciafelmérés lefolytatását követően a személyügyi központ össze-
állítja a pályázók ajánlati listáját, amelyet a listán szereplő pályázók pályázati do-
kumentumaival és a kompetenciafelmérés alapján a személyügyi központ által a 
pályázóról készített összefoglaló értékeléssel együtt elektronikus úton eljuttat a 
munkáltató szervnek. A pályázók az ajánlati listán a kompetenciafelmérés ered-
ményei alapján kialakult sorrendben szerepelnek, első helyen a legjobb eredményt 
elért pályázóval. Az ajánlati listára legfeljebb hat fő pályázó kerülhet fel. Ugyanak-
kor az ajánlati listán felállított sorrend a munkáltató szervet a kiválasztási eljárása, 
valamint a foglalkoztatás során nem köti. Az R3. rendezi a döntésről való tájékozta-
tás szabályait. Az R3. továbbá külön szabályokat ad a vezetőkiválasztási eljárásra.

3. Az R6. 19. § (1) bekezdése értelmében a Kit. 91. § (5) bekezdése alapján 
 kiadott közszolgálati szabályzatnak tartalmaznia kell egyebek mellett a kormány-
zati szolgálati jogviszony létesítésének rendjét, ennek keretében: a kiválasztási 
eljárás – kormányzati igazgatási szerven belüli – szabályait, a kormányzati szolgá-
lati jogviszony létrehozásához szükséges álláshely besorolási kategóriájának mó-
dosítására irányuló – szervezeten belüli – eljárásrendet is.

4. A törvény változatlanul meghatározza a toborzási adatbázis rendeltetését, vala-
mint az abban megtalálható adatok körét. A személyügyi központ működteti a 
toborzási adatbázist a kiválasztás, a lehetséges pályázók tájékoztatásának elősegí-
tésére. A toborzási adatbázisba az a magyar állampolgár kérheti felvételét (regiszt-
ráció útján), aki büntetlen előéletű, cselekvőképes, és legalább érettségi végzett-
séggel vagy középszintű szakképesítéssel rendelkezik.

A toborzási adatbázis – megkönnyítendő a munkaerő-utánpótlást – közvetlen 
online hozzáférést (és kereshetőséget) biztosít a kormányzati igazgatási szervek 
vezetői részére, így számukra a betöltetlen álláshely betöltése céljából (és kizáró-
lag e célból) a toborzási adatbázisban nyilvántartott személyek egyéni azonosításra 
alkalmas módon nyilvántartott adatai hozzáférhetők. A toborzási adatbázisba felvé-
telüket kérők, a kiválasztási eljárásban résztvevők, valamint a kormánytisztviselők 
kötelezően kitöltendő önéletrajza tartalmazza az R5.-ben meghatározott kötelező 
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adatköröket, valamint az önéletrajzhoz csatolandó, az önéletrajzban foglaltakat 
igazoló mellékleteket, illetve tartalmazhat egyéb kiegészítő információkra vonat-
kozó adatokat. A törvény rögzíti azokat az adatkezelési szabályokat is, amelyeket 
a kormányzati igazgatási szervnek a toborzási adatbázis útján megismert szemé-
lyes adatok kezelése során figyelembe kell vennie. Ennek értelmében a toborzási 
adatbázis révén megismert személyes adatokat a kormányzati igazgatási szerv a 
kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy 
– kormányzati szolgálati jogviszony létesítése és fennállása esetén – a kormányzati 
szolgálati jogviszony megszűnéséig, illetve megszüntetéséig kezelheti. A személy-
ügyi központ vezetője adatvédelmi szabályzatban határozza meg az iratok, adatok 
kezelésének adatvédelmi, adatbiztonsági szabályait.

5. A Kit. 4. sz. melléklete határozza meg azokat az adatokat, amelyeket a toborzási 
adatbázisba felvételét kérő személynek kötelezően kell, illetve választhatóan lehet 
megadnia.

Ennek értelmében a toborzási adatbázis adatköre a következők szerint néz ki:
I.
1. családi és utónév
2. születési hely, idő
3. lakcím, telefonszám, e-mail-cím
4. állampolgárság
5. fénykép
II.
1. szakmai tapasztalat
2. munkáltatói megnevezése, tevékenységi területe
3. betöltött feladatkör
4. időtartam
III.
1. iskolai végzettség, (szak)képzettség, képesítés
2. képző intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)
3. képzés időtartama, végzés időpontja
4. idegennyelv-ismerete (szintje, típusa)
5. közigazgatási (rendészeti) vizsgák megszerzésének időpontja, oklevél száma, 

eredménye
6. informatikai ismeretek
7. egyéb, önkéntesen megadott adatok (pl. hobbi, érdeklődési kör)
IV.
1. területek, amelyekről pályázat kiírása esetén hírlevélben értesülni szeretne.

A toborzási adatbázissal kapcsolatos további részletszabályokat az R3. tartal-
mazza (R3. 19–21. §).

A toborzási adatbázis a kozigallas.gov.hu weboldalon érhető el. E portál célja, 
hogy egy helyen, jól kereshető módon tartalmazza a közszféra összes álláspályá-
zatát az állampolgárok minél szélesebb körű, minél pontosabb tájékoztatása érde-
kében, ezzel is elősegítve a közszféra transzparenciáját.
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84. § [Igazolás a hatósági bizonyítvány alapján]

(1) A kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy a 
kinevezést megelőzően hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen 
előéletű, továbbá nem áll a 82. § szerinti büntetőeljárás hatálya alatt.

(2) Az, aki a 82. § (3) bekezdése szerinti kormányzati igazgatási szervnél 
kíván kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni, az (1) bekezdésben 
foglaltakon túl azt is igazolja, hogy az ott meghatározott kizáró feltételek 
nem állnak fenn vele szemben.

(3) A pártfogó felügyelőként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíte-
ni szándékozó személy az (1) bekezdésben foglaltakon túl hatósági bizo-
nyítvánnyal azt is igazolja, hogy a 82. § (5) bekezdésében foglalt kizáró 
feltételek nem állnak fenn vele szemben.

(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója felhívására a kormányzati szolgá-
lati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 
kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

(5) Indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban felszólít-
hatja a kormánytisztviselőt, hogy a felhívástól számított tizenöt munka-
napon belül – ha e határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, 
annak megszűnését követően haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal 
igazolja, hogy

a) büntetlen előéletű,
b) nem áll az álláshelyéhez kapcsolódó foglalkozástól eltiltás hatá-

lya alatt,
c) az a) pontban foglaltakon túlmenően, pártfogó felügyelő esetén, 

hogy a 82. § (5) bekezdésében foglalt kizáró feltételek nem áll-
nak fenn vele szemben, továbbá

d) az a) pontban foglaltakon túlmenően, a 82. § (3) bekezdése sze-
rinti kormányzati igazgatási szervvel fennálló kormányzati szol-
gálati jogviszony esetén nem áll fenn vele szemben a 82. § (4) és 
(5) bekezdésében foglalt kizáró feltétel.

(6) A kormányzati igazgatási szerv a foglalkoztatást kizáró és az (1)-(4) 
bekezdés alapján vizsgálandó ok ellenőrzése céljából kezeli

a) a kormánytisztviselőként kormányzati szolgálati jogviszonyt lé-
tesíteni szándékozó személy,

b) a kormánytisztviselő
azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által ki-

állított hatósági bizonyítvány tartalmaz.
(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes ada-

tokat a kormányzati igazgatási szerv a kormányzati szolgálati jogviszony 
létesítéséről meghozott döntés időpontjáig, vagy – kormányzati szolgálati 
jogviszony létesítése és fennállása esetén – a 174. § (6) bekezdésében és 
a 179. § (4) bekezdésében meghatározott időtartamig kezeli.
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1. A Kit. általános szabályként írja elő, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt lé-
tesíteni szándékozó személy a kinevezést megelőzően hatósági bizonyítvánnyal iga-
zolja, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll büntetőeljárás hatálya alatt. A 2009. 
évi XLVII. törvény rendelkezik részleteiben a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az 
Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben ho-
zott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásáról.

2. A Kit. rögzíti továbbá, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesíteni szán-
dékozó személy a munkáltatói jogkör gyakorlója felhívására hatósági bizonyítvány-
nyal igazolja azt is, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 
kormányzati szolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. Az említett tények 
igazolására a munkáltatói jogkör gyakorlója a kormányzati szolgálati jogviszony 
fennállása alatt is – indokolt esetben – felhívhatja a kormánytisztviselőt. Ebben az 
esetben kormánytisztviselő a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül, ha e 
határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését követően 
haladéktalanul köteles hatósági bizonyítvánnyal eleget tenni az igazolási kötele-
zettségnek.

3. A Kit. 107. § (6)–(8) bekezdése értelmében a kormányzati igazgatási szerv a 
kormányzati szolgálati jogviszonyt főszabály szerint azonnali hatállyal megszünteti, 
ha foglalkoztatást kizáró ok jut a tudomására. A kormányzati szolgálati jogviszony-
nak ezen okból történő megszüntetése esetén a kormánytisztviselőt felmentési 
idő és végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövetkezményeit 
 közölni kell a kormánytisztviselővel. Kivételes szabály, hogy a kormányzati igazga-
tási szerv a kormányzati szolgálati jogviszonyt a Kit. 75. § (1) bekezdése alapján 
azonnali hatállyal megszünteti, és az érvénytelenség jogkövetkezményeit alkal-
mazza a következő esetekben:

−	 ha a kormánytisztviselő a 84. § (5) bekezdésében foglalt igazolási kötele-
zettségének ismételt szabályszerű felhívásra sem tesz eleget, és nem bi-
zonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása menthető okból történt, vagy

−	 ha a foglalkoztatást kizáró és a 84. § (1)–(4) bekezdése alapján vizsgá-
landó követelményeknek való megfelelést a kormánytisztviselő a bűnügyi 
nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal nem tudja iga-
zolni, vagy a foglalkoztatást kizáró ok egyéb módon a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának a tudomására jut.

4. A törvény tartalmazza a hatósági bizonyítványból megismert személyes adatok-
kal összefüggő adatkezelési szabályokat (elsősorban a célhoz kötöttség és az adat-
minimalizálás adatvédelmi elvei szellemében). Figyelemmel arra, hogy a hatósági 
bizonyítvány ingyenesen igényelhető, az igazgatási szolgáltatási díj megtérítésére 
vonatkozó korábbi rendelkezések elhagyásra kerültek.
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85. § [A kormányzati szolgálati jogviszony létesítése, a kinevezés 
időtartama]

(1) A kormányzati szolgálati jogviszony kinevezéssel és annak elfogadá-
sával jön létre. Kormányzati szolgálati jogviszony határozott és határozat-
lan időre egyaránt létrehozható. Eltérő rendelkezés hiányában a kormány-
zati szolgálati jogviszony határozatlan időre és teljes munkaidőre jön létre. 
A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni. Az írásba foglalás 
elmulasztása miatt a kinevezés érvénytelenségére csak a kormánytisztvi-
selő – a munkába lépést követő harminc napon belül – hivatkozhat.

(2) A határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony időtartamát 
naptárilag vagy más alkalmas módon – így különösen meghatározott mun-
ka elvégzéséhez, feladat ellátásához vagy esemény bekövetkeztéhez kö-
tődően – kell meghatározni. A kormányzati szolgálati jogviszony megszű-
nésének időpontja – tartós külszolgálat megszüntetése kivételével – nem 
függhet kizárólag a kormányzati igazgatási szerv, illetve a kormánytisztvi-
selő akaratától, ha a felek a kormányzati szolgálati jogviszony időtartamát 
nem naptárilag határozták meg. Ez utóbbi esetben a munkáltatói jogkör 
gyakorlója tájékoztatja a kormánytisztviselőt a kormányzati szolgálati 
jogviszony várható időtartamáról.

1. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítésére kinevezéssel és annak elfoga-
dásával kerül sor. E szabály megegyezik a Kttv.-ben foglaltakkal, azonban míg a 
Kttv. főszabályként a határozatlan idejű jogviszony létesítését írja elő, addig a Kit. 
lehetővé teszi a jogviszony mind határozott, mind határozatlan időre történő létre-
hozását. A Kit.-ben továbbra is megtartja azonban a jogalkotó azt a rendelkezést, 
amely alapján eltérő kikötés hiányában a jogviszony határozatlan, és teljes mun-
kaidőre jön létre.

2. A törvény alaki kötöttségként határozza meg a kinevezés és annak elfogadá-
sának írásba foglalását, mint a jogviszonyt érintő minden lényeges jognyilatko-
zat esetében [vö. Kit. 71. § (1) bek.]. Ahogy azt a Kit. 71. § (4) bekezdésének 
magyarázatánál kifejtettük az alaki kötöttség megsértésével tett jognyilatkozat 
érvénytelen. Azonban a kinevezés esetében az írásba foglalás elmulasztása esetén 
érvénytelenségre kizárólag a kormánytisztviselő hivatkozhat, és erre időbeli kor-
látot is megállapít a törvény, legkésőbb a munkába állást követő harminc napon 
belül élhet ezzel a jogával („feltételes érvénytelenség”).

3. A határozott időtartamra létrejövő jogviszonyra vonatkozó szabályozás a Kttv. 
rendelkezéseihez képest érdemben nem változott.

A határozott idejű jogviszony időtartamát naptárilag vagy más erre alkal-
mas módon kell megállapítani. A törvény példálózóan felsorolja, hogy mit tekint 
 alkalmasnak a határozott időtartam meghatározásához, így egy adott munka vagy 
feladat ellátását, egy bizonyos esemény bekövetkezését.
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A Kit. garanciális jelleggel rögzíti, hogy a jogviszony megszűnésének időpontja 
nem függhet csak a szerv vagy a kormánytisztviselő akaratától, ha a felek a jogvi-
szony időtartamát nem naptárilag állapították meg. E szabály alól a tartós külszol-
gálat megszüntetése kivétel képez.

Továbbá amennyiben a felek nem naptárilag állapították meg a jogviszony idő-
tartamát, a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles tájékoztatni a kormánytisztvi-
selőt a jogviszony várható időtartamáról.

86. § [A kinevezési okmány]

(1) A kinevezési okmány
a) a kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről szóló okiratból 

és
b) a kormányzati szolgálati jogviszony tartalmi elemeit meghatáro-

zó beosztási okiratból
áll.
(2) A beosztási okiratnak tartalmaznia kell

a) a kormányzati szolgálati jogviszony kezdetének napját,
b) a kormányzati szolgálati jogviszony időtartamát,
c) a kormánytisztviselő próbaidejének kezdő és befejező napját a 

(7) bekezdésben foglalt kivételekkel,
d) a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv 

és szervezeti egység megnevezését,
e) a kormánytisztviselő munkavégzésének helyét,
f) a kormánytisztviselő munkaidejét,
g) a kormánytisztviselő álláshelyének besorolását és azonosítóját, 

álláshelyváltás esetén a korábbi és az új álláshely azonosítóját 
egyaránt,

h) a kormánytisztviselő illetményét, valamint
i) az álláshelyen ellátandó feladatok meghatározását.

(3) Az álláshelyen ellátandó feladat meghatározható a kormányzati igaz-
gatási szerv szabályzatára történő hivatkozással.

(4) A kinevezési okmány a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő 
egyéb kérdésekről is rendelkezhet.

(5) A kinevezési okmányt a munkáltatói jogkör gyakorlója állítja ki.
(6) Ha a kinevezés érvénytelenségét a munkába lépés előtt állapítják 

meg, akkor az érvénytelenséget előidéző ok megszüntetéséig a kormány-
tisztviselő nem állítható munkába. Ha az érvénytelenség oka a munka 
megkezdése után jut a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomására, a 
kormánytisztviselőt az érvénytelenség orvoslásáig a munkavégzéstől el 
kell tiltani.

(7) A kinevezési okmányban – a (10) bekezdés, az 59. §, a 88. § (4) 
bekezdése, a 89. § (6) bekezdése, a 104. § (9) bekezdése és a 105. § (2) 
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bekezdése kivételével – a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor 
legalább három, de legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni.

(8) A próbaidő nem hosszabbítható meg.
(9) A próbaidő alatt a kormányzati szolgálati jogviszonyt bármelyik fél 

indokolás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti.
(10) A három hónapnál rövidebb idejű kinevezés esetén a felek megál-

lapodhatnak a próbaidő kikötéséről azzal, hogy a próbaidő legfeljebb a 
határozott idejű kinevezés időtartamának a fele lehet.

1. A Kit. a kinevezési okmány fogalma alatt két típusú okiratot ért; egyrészt a léte-
sítő okiratot, az ún. „szép papírt”, másrészt a beosztási okiratot, amely a jogviszony 
tartalmát állapítja meg.

A jogviszony létesítéséről szóló okirat meghatározott formában készül minden 
szervnél (lásd 1. melléklet) és meghatározott papírra kerül nyomtatásra, valamint 
egy zöld színű mappában kerül átadásra a kormánytisztviselőnek. A létesítő okirat 
a jogviszony sajátosságát hivatott kifejezni.

A beosztási okirat tartalma a Kttv.-től részben eltérő módon került megállapí-
tásra, amire a két törvény dogmatikai alapjainak különbözősége miatt került sor.

2. A beosztási okirat főbb tartalmi elemeit – csakúgy, mint a Kttv. – a Kit. is meg-
határozza, így a beosztási okiratnak tartalmaznia kell a következőket (lásd 2. mel-
léklet):

−	 a kormányzati szolgálati jogviszony kezdetének napját;
−	 a kormányzati szolgálati jogviszony időtartamát;
−	 a kormánytisztviselő próbaidejének kezdő és befejező napját bizonyos ki-

vételekkel;
−	 a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv és szerve-

zeti egység megnevezését;
−	 a kormánytisztviselő munkavégzésének helyét;
−	 a kormánytisztviselő munkaidejét;
−	 a kormánytisztviselő álláshelyének besorolását és azonosítóját, álláshely-

váltás esetén a korábbi és az új álláshely azonosítóját egyaránt;
−	 a kormánytisztviselő illetményét, valamint
−	 az álláshelyen ellátandó feladatok meghatározását.

a) A jogviszony kezdetének napját a Kit. 73. §-ának figyelembevételével, a jogvi-
szony időtartamát pedig a Kit. 85. §-ára tekintettel kell megállapítani.

b) A próbaidőt az alábbiakban részletesen is kifejtjük.

c) A beosztási okiratban rögzíteni kell a szerv, illetve a szervezeti egység megne-
vezését. A kormányzati igazgatási szervek típusait a Kit. 2. §-a határozza meg (bő-
vebben lásd a 2. §-hoz írtakat). A szervezeti egység megnevezését osztály szintig 
szükséges rögzíteni az okiratban.
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d) A munkavégzés helyének meghatározása alapvető követelmény mind a Kttv.-
ben, mind a Kit.-ben. A munkavégzés helye lehet a munkáltató szerv egy vagy 
több telephelye is. Azonban például otthoni munkavégzés esetén a kormánytiszt-
viselő lakó-, illetve tartózkodási helye is rögzíthető mint a munkavégzés helye. A 
kormánytisztviselő munkaidejét a Kit. 118. §-ának figyelembevételével szükséges 
megállapítani.

e) A kormánytisztviselő álláshelyének besorolásához (álláshely besorolási kategó-
riái a Kit. 57. § szerint) kötődik a kormánytisztviselő illetménye, szabadságának 
mértéke. Az álláshely azonosítója segít az álláshelyi elismerésre jogosító idő meg-
állapításában, továbbá az illetményszámfejtésben, valamint az álláshelyek közötti 
váltás (Kit. 59. §) követésében. Az álláshely azonosítóját az álláshely-nyilvántartó 
rendszer tartalmazza (Kit. 62/A. §, az álláshely-nyilvántartásra vonatkozó részlet-
szabályokat az R5. 24–25. §-a tartalmazza).

f) A kormánytisztviselő illetménye a munka ellentételezéseként alapvető eleme a 
besorolási okiratnak.

g) A Kit. szakít a munkakör fogalmával, és helyette az álláshelyhez kötődő, az 
álláshelyen ellátandó feladatok meghatározását írja elő. Az álláshelyen ellátandó 
feladat felsorolás helyett, meghatározható a szerv szabályzatára történő hivatko-
zással is. A szabályzat alatt érthetjük a szerv szervezeti és működési szabályzatát, 
de egy külön szabályzatot is, amely a feladatokat rögzíti álláshelyekre lebontva.  
A gyakorlatban sok esetben a feladatok a szervezeti egység ügyrendjében kerül-
nek megállapításra.

3. A törvény lehetővé teszi, hogy a felek egyéb, számukra lényeges elemekről, a 
jogviszonyt érintő egyéb kérdésekről is rendelkezzenek a kinevezési okmányban. 
Így például a gyakorlat sok esetben visszanyúl a Kttv. egyik végrehajtási rendeleté-
hez, a 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 8. §-ában foglaltakhoz (lásd a munkáltató 
tájékoztatási kötelezettsége), és e tárgyköröket is rendezi az okiratban.

4. Az okiratot a munkáltató részéről a munkáltatói jogkör gyakorlója írja alá.  
A munkáltatói jogkör gyakorlását a Kit. 81. §-a rendezi. Kiemelést érdemel, hogy 
abban az esetben, ha az okiratot nem a munkáltatói jogkör gyakorlója írja alá, 
akkor lehetősége van arra, hogy hat hónapon belül írásban jóváhagyja, és így 
 érvényessé váljon az okirat.

5. Attól függően, hogy egy érvénytelenségi ok mikor kerül felderítésre, különböző 
jogkövetkezményeket fűz a jogalkotó; amennyiben a kinevezés érvénytelenségét 
a munkába állás előtt állapítják meg, akkor az érvénytelenséget előidéző ok meg-
szüntetéséig a kormánytisztviselő nem végezhet munkát, ha az érvénytelenség oka 
a munka megkezdése után jut a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudomására, 
akkor a kormánytisztviselőt az érvénytelenség orvoslásáig a munkavégzéstől el 
kell tiltani.
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6. E rendelkezések között kerül szabályozásra a próbaidő jogintézménye is.  
A próbaidőt a jogviszony létesítésekor – egyes esetek kivételével – ki kell kötni.  
A próbaidő időtartama legalább három, legfeljebb hat hónap lehet. Nem köthető ki 
 próbaidő:

−	 három hónapnál rövidebb időtartamú jogviszony esetén;
−	 álláshelyváltás esetén;
−	 ösztöndíjas jogviszony meglétét követő bizonyos feltételek fennállása ese-

tén;
−	 a kinevezésmódosítás speciális esetében (munkahelyváltás);
−	 a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnését, megszüntetését követő 

első jogviszonyként újabb kormányzati szolgálati jogviszony harminc napon 
belül történő létesítése esetén.

A próbaidő alatt a jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali hatállyal 
megszüntetheti. Garanciális szabály, hogy a próbaidő nem hosszabbítható meg.

Egyes esetekben a jogviszony rövid időtartamra jön létre, ebben az esetben is 
lehetőség van próbaidő kikötésére az alábbi módon: a három hónapnál rövidebb 
idejű kinevezés esetén a felek megállapodhatnak a próbaidő kikötéséről azzal, 
hogy a próbaidő legfeljebb a határozott idejű kinevezés időtartamának a fele lehet.

87. § [Az eskü]

(1) A kormánytisztviselőnek a kinevezésekor esküt kell tennie a köteles-
ségeinek pontos betartására.

(2) Az eskü letétele a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy az általa kije-
lölt vezető előtt, az esküokmány aláírásával történik, amelyet a kormány-
tisztviselő legkésőbb a kinevezés aláírásától számított 30 napon belül, 
szóban is megerősíthet.

(3) Az eskü szövege a következő:
„Én, .................................. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, 

hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait 
megtartom és másokkal is megtartatom; tisztségemet a magyar nemzet 
javára gyakorolom.”

(Az eskütevő meggyőződése szerint:)
„Isten engem úgy segéljen!”
(4) A kormányzati igazgatási szerv köteles az eskü szóbeli megerősítését 

a kormánytisztviselő számára lehetővé tenni.

1. A törvény előírja, hogy a kormánytisztviselő köteles a kinevezésekor esküt 
tenni, ez a kinevezés, az alkalmazás egyik általános feltétele, az eskü letétele 
alól felmentés nem adható. (lásd a Kit. 82. §-ához írtakat). Az eskü elmaradása 
érvénytelenségi ok (érvénytelenség, annak jogkövetkezményei, illetve orvoslási 
lehetőségeiket illetően lásd a Kit. 74–75. §-ához írt magyarázatot). A Kit. hang-
súlyosan jeleníti meg, hogy a kormánytisztviselőnek a kötelezettségeit be kell 
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tartania, a kötelezettségeket elsősorban a Kit. 93. §-a rögzíti, valamint a hivatás-
etikai követelmények (Kit. 92. §), továbbá az általános magatartási követelmények 
tartalmazzák (Kit. X. fejezet).

2. Az eskü letételére a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy az általa kijelölt vezető 
előtt kerül sor. A Kit. szakít a Kttv. azon szabályával, amely szerint az esküt szóban 
kell elmondani és írásban megerősíteni, a gyakorlatot átültetve, az adminisztrá-
ciót megkönnyítve előírja, hogy az esküokmány aláírásával történik az eskütétel, 
amelyet a kormánytisztviselő szóban is megerősíthet, amennyiben ezt kéri. Ha a 
kormánytisztviselő jelzi az eskü szóbeli megerősítésére vonatkozó igényét, akkor 
a törvény a szerv kötelezettségévé teszi, hogy ezt a kormánytisztviselő számára 
biztosítsa. A szóbeli eskütételre a kinevezés aláírásától számított harminc napon 
belül van lehetőség.

3. A Kit. az eskü szövegét is megállapítja, amely azonos a Kttv.-ben foglaltakkal.

4. Az esküokmányt a személyi anyag részeként kell tárolni, és a jogviszony meg-
szűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni (Kit. 179. §).

88. § [Az ösztöndíj]

(1) A Kormány a közigazgatási szakmai gyakorlat támogatására ösztön-
díjat alapíthat.

(2) Az ösztöndíjat elnyert személy (a továbbiakban: ösztöndíjas) a kor-
mányzati igazgatási szervvel ösztöndíjas jogviszonyban áll.

(3) Az ösztöndíjas jogviszony beszámít
a) az álláshelyi elismeréshez és a szolgálati elismeréshez szükséges 

időtartamba,
b) a közigazgatási szakvizsgához szükséges gyakorlati időbe,
c) a közigazgatási gyakorlatba.

(4) Az ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződésben meghatározott 
feltételek sikeres teljesítését követően az ösztöndíjassal első munkavég-
zésre irányuló jogviszonyként az ösztöndíjas jogviszony megszűnését kö-
vető egy éven belül elsőként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő 
kormányzati igazgatási szerv próbaidőt nem köthet ki.

(5) Az ösztöndíjas jogviszonyra
a) megfelelően alkalmazni kell e törvény 64. §-át, 66-68. §-át,  

70-75. §-át, 86. § (2) bekezdés a), f) és g) pontját, 90. § (1) be-
kezdését, 91. § (1) bekezdés b), c), e)- j) pontját és (2)-(5) be-
kezdését, 93. § (1) és (2) bekezdését, 94. §-át, 98. §-át, 115. §-át, 
118. § (3) bekezdését, 119. § (1), (3) és (5) bekezdését, (6) be-
kezdés a) pontját és a (11) bekezdését, 120. §-át, 121. § (1), (4) 
és (6) bekezdését, 127. §-át, 128. § (1) és (6)-(8) bekezdését, 
129. § (1), (10)-(12), (16)-(17) és (21)-(22) bekezdését, 133. 
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§ (1) bekezdés a) pontjából a rendes munkaidő nyilvántartására 
vonatkozó szabályokat és az (1) bekezdés c) pontját, 135. § (3) 
bekezdés a) és d) pontját, 136. és 137. §-át, 139. §-át, 155. §-át, 
164. § (1)-(11) és (20)-(28) bekezdését, 165. §-át,

b) ahol e törvény
ba) illetményt említ, azon ösztöndíjat;
bb) kinevezést vagy kinevezési okmányt említ, azon ösztöndíjas 

jogviszonyt létrehozó szerződést;
bc) kormányzati szolgálati jogviszonyt említ, ott ösztöndíjas jog-

viszonyt;
bd) kormánytisztviselőt említ, ott ösztöndíjast;
be) kormányzati igazgatási szervet említ, azon a befogadó intéz-

ményt, a 137. § és a 139. § alkalmazásában az ösztöndíjat 
folyósító minisztériumot;

bf) munkát, munkavégzést, feladatkört említ, azon szakmai gya-
korlatot;

bg) szabadságot említ, azon távollétet
kell érteni.

1. A Kormány a közigazgatási szakmai gyakorlat támogatására ösztöndíjat ala-
píthat. Az ösztöndíjas a kormányzati igazgatási szervvel ösztöndíjas jogviszony-
ban áll. E jogviszony voltaképpen önálló, sui generis jogviszonynak minősül a 
Kit. rendszerében is, ám e jogviszony számos tekintetben beszámít a Kit. szem-
pontjából releváns időtartamokba, így az álláshelyi elismeréshez és a szolgálati 
elismeréshez szükséges időtartamba, a közigazgatási szakvizsgához szükséges 
gyakorlati időbe és a közigazgatási gyakorlatba. A beszámítás e szabályrendsze-
re az ösztöndíjasok elismerésének és támogatásának egyik fő jogi eszközeként 
értelmezhető. Az ösztöndíjas jogviszonyt szerződés (tehát még nem kinevezés) 
hozza létre. E szerződésben meghatározott feltételek sikeres teljesítését követő-
en az ösztöndíjassal első munkavégzésre irányuló jogviszonyként az ösztöndíjas 
jogviszony megszűnését követő egy éven belül elsőként kormányzati szolgálati 
jogviszonyt létesítő kormányzati igazgatási szerv próbaidőt nem köthet ki.

2. A Kit. tételesen rögzíti, hogy az ösztöndíjas jogviszonyra mely szabályokat kell 
megfelelően alkalmazni a törvényből, illetve ad egy „megfeleltetési kulcsot” az 
ösztöndíjas jogviszony terminológiájának a Kit. terminológiájához való igazítása 
céljából, egyértelműsítve a jogalkalmazást (például ahol a Kit. illetményt említ, 
azon az ösztöndíjas esetén ösztöndíjat; ahol kinevezést vagy kinevezési okmányt 
említ, azon ösztöndíjas jogviszonyt létrehozó szerződést; ahol kormányzati szol-
gálati jogviszonyt említ, ott ösztöndíjas jogviszonyt kell érteni).

3. Ilyen ösztöndíjprogramnak tekinthető a jelenleg is futó Magyar Közigazgatási 
Ösztöndíjprogram (MKÖ). A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram minisztériu-
mokban, fővárosi és megyei kormányhivatalokban kínál szakmai gyakorlati lehető-
séget a közigazgatás iránt érdeklődő diplomás, nyelveket beszélő fiatalok számára. 



269

xiv. fejezet

Az MKÖ – egyfajta „win-win” logika alapján – minden érintett számára hozzáadott 
értéket kíván szolgáltatni. Egyrészt szakmai gyakorlati lehetőséget biztosít a köz-
igazgatás iránt érdeklődő fiatalok számára, akik több hónapra bekapcsolódhatnak 
a központi vagy területi közigazgatási intézményekben – minisztériumokban és 
kormányhivatalokban – folyó mindennapi munkába, megalapozva esetleg köz-
igazgatási karrierjük elindítását is. Az ösztöndíjasokat személyes mentorok segítik 
mindennapi munkájukban. Másrészt a program a kormányzati igazgatási szféra 
utánpótlás-biztosítási céljait is szolgálja (egyfajta „try and hire” logika mentén). 
Harmadrészt, az MKÖ a fiatal munkatársak bevonása révén hozzájárul egyrészt a 
közigazgatás megújításához, szemléleti és módszertani modernizálásához, más-
részt a társadalmi integráció átfogóbb céljait is szolgálja (például az esélyegyen-
lőség jegyében). Az MKÖ-t először 2011-ben, európai uniós finanszírozással indí-
tották el.

Jelenleg az 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) szól a 
Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról. Ennek értelmében a miniszter az ösztöndíjra 
nyílt pályázatot hirdet meg. A pályázati felhívást a Magyar Közlöny mellékleteként 
megjelenő Hivatalos Értesítőben és az Ösztöndíjprogram honlapján közzé kell ten-
ni. A szakmai gyakorlattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket az ösztöndíjas, 
a befogadó intézmény és a minisztérium között létrejött szerződés határozza meg.

89. § [A kinevezés módosítása]

(1) A kinevezést a munkáltatói jogkör gyakorlója egyoldalú jognyilatko-
zatával módosíthatja.

(2) A kinevezés módosítására – az (1) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel – a kinevezésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(3) A kormánytisztviselő a kinevezése módosításának közlésétől számí-
tott négy munkanapon belül írásban kérheti a felmentését, ha

a) illetményének összege a kinevezés módosítást követőn korábbi 
illetményének 80%-át nem éri el,

b) a munkaideje változik,
c) a munkavégzésének helye a település határán kívülire változik,
d) iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesíté-

sének, szakmai tapasztalatának meg nem felelő feladatok ellátá-
sára kötelezik,

e) a munkáltatói jogkör gyakorlója a szakmai vezetői álláshelyen 
foglalkoztatott kormánytisztviselőt ügyintézői álláshelyre helyezi,

f) elhelyezkedési korlátozás alá eső álláshelyen kívánja a munkálta-
tói jogkör gyakorlója továbbfoglalkoztatni,

g) a kinevezés módosítására az 55. § (4a) vagy (4b) bekezdése sze-
rinti álláshelycsere miatt kerül sor.

(4) Ha a kormánytisztviselő nem kéri a (3) bekezdés alapján a felmen-
tését, a kinevezés-módosítás a kormánytisztviselő által elfogadottnak 
 minősül.
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(5) A (3) bekezdésben foglalt kérelemre a kormánytisztviselőt – a nyi-
latkozattétel időpontjával kezdődően – a 107. § (2) bekezdés g) pontja 
alapján fel kell menteni, a felmentési időre járó illetmény, a végkielégítés, 
valamint az egyéb járandóságai összegének meghatározásakor a kineve-
zésmódosítást megelőző illetményét kell alapul venni.

(6) Ha a kormánytisztviselő az álláshelyétől eltérő kormányzati igazga-
tási szervnél kívánja a foglalkoztatását, az erre vonatkozó jognyilatko-
zatát az őt foglalkoztató álláshelye szerinti kormányzati igazgatási szerv 
felé a munkahelyváltás tervezett időpontját legalább 30 nappal megelő-
zően megteszi. A bejelentést követő 30. napig a kormánytisztviselő ellátja 
a kormányzati igazgatási szervnél a feladatait. A bejelentést követő 31. 
naptól a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya nyugszik. 
A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyának nyugvása 
alatt illetményre nem jogosult és munkavégzési kötelezettsége nem áll 
fenn. Ha a fogadó kormányzati igazgatási szerv a kormányzati szolgálati 
jogviszony nyugvásának kezdőidőpontját követő 30 napon belül a kor-
mánytisztviselő új beosztási okiratát kiállítja, a kormánytisztviselő jog-
viszonya folyamatos. Ha nem kerül sor a kormánytisztviselő új beosztási 
okiratának kiállítására, a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogvi-
szonya a jogviszony nyugvásának kezdőidőpontját követő 31. napon meg-
szűnik.

1. A Kit. kinevezés módosítására vonatkozó rendelkezései nagymértékben eltér-
nek a Kttv. szabályaitól. A Kttv.-ben főszabály szerint a kinevezés tartalmát kizá-
rólag a felek közös megegyezésével lehet módosítani, és csak kivételes esetekben, 
szűk körben módosítható egyoldalúan. Ez esetben pedig garanciális szabályokat 
fogalmaz meg a törvény, ilyen például a munkába járáshoz szükséges idő rögzíté-
se. A munkakör módosításakor lehetősége van a kormánytisztviselőnek bizonyos 
esetekben a felmentését kérnie.

A Kit. alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója egyoldalú jognyilatkozatával (Kit. 
68. §) módosíthatja a kormánytisztviselő kinevezését. A kormányzati igazgatási 
szerv a Kit. 89. §-ának (1) bekezdésében foglaltak szerint tehát mérlegelési jog-
körében dönthet a személyi állományában lévő kormánytisztviselő kinevezésének 
módosításáról (beleértve például a vezetői vagy nem vezetői álláshelyen történő 
foglalkoztatást is).

Ugyanakkor a Kttv.-hez képeset a kormánytisztviselő szélesebb esetkörben kez-
deményezheti felmentését kinevezésmódosításkor. Továbbá a kinevezésmódosítás 
egy speciális körét is rögzíti a törvény [Kit. 89. § (6) bek.].

2. A kinevezés módosítására a kinevezésre vonatkozó szabályok az irányadóak.

3. A kormánytisztviselőnek lehetősége van kinevezés módosítása esetén írásban a 
felmentését kérni az alábbi esetekben:

−	 illetményének összege a kinevezésmódosítást követőn korábbi illetményé-
nek 80%-át nem éri el;
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−	 a munkaideje változik;
−	 a munkavégzésének helye a település határán kívülire változik;
−	 iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szak-

mai tapasztalatának meg nem felelő feladatok ellátására kötelezik;
−	 a munkáltatói jogkör gyakorlója a szakmai vezetői álláshelyen foglalkozta-

tott kormánytisztviselőt ügyintézői álláshelyre helyezi;
−	 elhelyezkedési korlátozás alá eső álláshelyen kívánja a munkáltatói jogkör 

gyakorlója továbbfoglalkoztatni;
−	 a kinevezés módosítására az 55. § (4a) vagy (4b) bekezdése szerinti állás-

helycsere miatt kerül sor.

A felmentési kérelem benyújtására a módosítás közlésétől számított négy mun-
kanapon belül van mód.

Kiemelést érdemel az elhelyezkedési korlátozás (Kit. 117. §), amely a kormány-
tisztviselő számára tiltja, hogy jogviszonya megszűnését, megszüntetését követő 
legfeljebb két évig bizonyos gazdasági társaságnál létesítsen jogviszonyt. Egy ilyen 
típusú kinevezésmódosítás esetén a kormánytisztviselő számára az illetményben 
kompenzálásra kerülhet a szigorú tiltás.

Álláshelycserére két szerv, illetve két kormányhivatal között kerülhet sor (lásd a 
Kit. 55. §-hoz írtakat).

A törvény rögzíti a felmentés során alkalmazandó eljárási szabályokat, ezek 
alapján a kormánytisztviselőt a nyilatkozattétel időpontjával kezdődően kell fel-
menteni, és a felmentési időre járó illetmény, a végkielégítés, valamint az egyéb 
járandóságai összegének meghatározásakor a kinevezésmódosítást megelőző illet-
ményét kell alapul venni. Természetesen alkalmazandó a Kit. 115. §-a, az iratokat 
át kell adnia, a szervvel el kell számolnia. Az elszámolás során a tanulmányi szer-
ződésekkel kapcsolatban felhívjuk a figyelmet arra, hogy amennyiben a tanulmányi 
szerződésben szerepel, hogy a kormánytisztviselő minden olyan esetben köteles 
az igénybe vett támogatást visszafizetni, amikor a kormánytisztviselő kezdemé-
nyezésére szűnik meg a kormányzati szolgálati jogviszony, akkor a felmentésnek a 
Kit. 89. § (3) bekezdése alapján történő kezdeményezése esetén is terheli a kor-
mánytisztviselőt a visszafizetési kötelezettség, mert ez a kormánytisztviselő által 
kezdeményezett jogviszony-megszüntetésnek minősül.

Azonban ha fentiek alapján a kormánytisztviselő nem kéri a felmentését, akkor 
úgy kell tekinteni, hogy a kormánytisztviselő elfogadta a kinevezésmódosítást.

4. A Kit. kivezeti a végleges áthelyezés jogintézményét, helyette a jogviszony nyug-
vásával történő munkahelyváltást emeli be a szabályozásba. Az e szabály alapján 
történő munkahelyváltásnak a menete az alábbi:

−	 első lépésként a kormánytisztviselő megteszi munkáltatójánál a nyilatko-
zatot, hogy a továbbiakban más szervnél kíván dolgozni. Ezt a nyilatkoza-
tot a munkahelyváltás tervezett időpontját legalább 30 nappal megelőzően 
teszi meg;

−	 a bejelentést követő 30. napig eredeti munkáltatójánál látja el feladatait, 
fennáll a munkavégzési kötelezettsége;
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−	 a bejelentést követő 31. naptól a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati 
jogviszonya nyugszik, amely alatt illetményre nem jogosult, és munkavég-
zési kötelezettsége nem áll fenn;

−	 ha a fogadó szerv a jogviszony nyugvásának kezdő időpontját követő 30 
napon belül a kormánytisztviselő új beosztási okiratát kiállítja, a kormány-
tisztviselő jogviszonya folyamatos. Ha nem kerül sor a kormánytisztviselő 
új beosztási okiratának kiállítására, a kormánytisztviselő kormányzati szol-
gálati jogviszonya a jogviszony nyugvásának kezdőidőpontját követő 31. 
napon megszűnik.

A fogadó szervnél „szép papír” kiállítására nem kerül sor, a kormánytisztviselő 
beosztási okirata módosul (lásd 3. melléklet). A beosztási okirattal kapcsolatos 
tájékoztatás rendjét az R6. 21. §-a rendezi. Fontos kiemelni a jogviszony folyama-
tosságát, amely egyes jogintézményekben jelenik meg, például próbaidő nem kerül 
kikötésre.

90. § [A várandós kormánytisztviselő kinevezésének módosítása]

(1) A kormánytisztviselőnek a várandóssága megállapításától gyermeke 
egyéves koráig az állapotának egészségügyi szempontból megfelelő fel-
adatok adhatók, illetve a munkafeltételeket, a munkaidő-beosztást meg-
felelően módosítani kell, ha orvosi vélemény alapján az álláshelyéhez ren-
delt feladatot nem láthatja el.

(2) A kormánytisztviselő illetménye az (1) bekezdés szerinti esetben 
nem lehet kevesebb a korábbi illetményénél.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kormánytisztviselőt a munkavégzési kö-
telezettség alól mentesíteni kell, ha az egészségi állapotának megfelelő 
foglalkoztatása – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 
kormányzati igazgatási szervnél nem lehetséges. A kormánytisztviselő a 
munkavégzés alóli mentesítés idejére az illetményére jogosult, kivéve, ha 
a felajánlott álláshelyet alapos ok nélkül nem fogadja el.

A törvény a korábbiakkal egyezően továbbra is kötelezi a munkáltatói jogkör gya-
korlóját arra, hogy a kormánytisztviselőt várandóssága megállapításától gyermeke 
egyéves koráig az állapotának egészségügyi szempontból megfelelő körülmények 
között foglalkoztassa. Ez voltaképpen a kinevezés kötelező módosítási tényállá-
sának tekinthető. Ez adott esetben ajánlattételi kötelezettséget is jelent a kine-
vezésmódosításra vonatkozóan. Garanciális szabály azonban, hogy a módosítás 
esetén a kormánytisztviselő illetménye nem lehet kevesebb a korábbi illetményé-
nél. Végső soron, amennyiben egyáltalán nem lehetséges a kormánytisztviselő 
egészségi  állapotának megfelelő foglalkoztatása, a kormánytisztviselőt a munka-
végzési kötelezettség alól mentesíteni kell. A kormánytisztviselő a munkavégzés 
alóli mentesítés idejére illetményre jogosult, azonban ez alól kivételt jelent, ha a 
kormánytisztviselő a felajánlott álláshelyet alapos ok nélkül nem fogadja el.
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90/A. § [A kormányzati igazgatási szerv személyében bekövetkező 
jogutódlás]

(1) Ha a kormányzati igazgatási szerv személyében jogutódlás miatt 
változás következik be, az érintett álláshelyeken a jogutódlás időpontjá-
ban fennálló jogviszonyokból származó jogok és kötelezettségek a jog-
utódlás időpontjában az átadó kormányzati igazgatási szervről az átvevő 
kormányzati igazgatási szervre szállnak át.

(2) Az átadó kormányzati igazgatási szerv az átszállást megelőzően kö-
teles tájékoztatni az átvevő kormányzati igazgatási szervet az átszállással 
érintett jogviszonyokból származó jogokról és kötelezettségekről. A tájé-
koztatás elmaradása az átvevő kormányzati igazgatási szervvel szemben 
az e jogviszonyokból származó igények érvényesítését nem érinti.

(3) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás esetén az álláshelyet betöltő kor-
mánytisztviselő új beosztási okiratát az átvevő kormányzati igazgatási 
szerv az átszállást követő harminc napon belül kiállítja.

(4) Az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni az 55. § (4) be-
kezdése szerinti álláshelyátcsoportosítás és az 55. § (4a) és (4b) bekez-
dése szerinti álláshelycsere esetén.

1. A szervek közötti jogutódlás esetén az álláshelyeken fennálló jogviszonyokból 
származó jogok és kötelezettségek a jogutódlás időpontjában az átadó szervről 
az átvevő szervre szállnak át. Figyelemmel arra, hogy ez komoly kötelezettsége-
ket ró az átvevő szervre, ezért a törvény előírja, hogy az átadó szerv az átszál-
lást megelőzően köteles tájékoztatást adni az átszállással érintett jogviszonyokból 
származó jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása nem érintheti 
hátrányosan a harmadik feleket, ezért a jogszabály kimondja, hogy a tájékoztatás 
elmaradására az átvevő szerv nem hivatkozhat a jogviszonyokból származó igé-
nyek érvényesítése esetén.

2. A Kit. egyszerűsíti a jogutódlás során az adminisztrációs feladatokat, elhagyja 
a kormánytisztviselő írásban történő tájékoztatási kötelezettségét a munkáltató 
személyében bekövetkező változásról, és kizárólag a beosztási okirat elkészíté-
sét írja elő. A kinevezésmódosítás kiállítására az átszállást követő harmincnapos 
határ időt tűz a szervnek.

3. A Kit. alapvető újítása az álláshely fogalom bevezetése, jogviszony létesítésé-
re kizárólag álláshelyen kerülhet sor. Az egyes szervek álláshelyeinek számát a 
Kormány határozatban állapítja meg. A Kormány a szervezetalakítási jogkörében 
dönthet úgy, hogy a szervek között álláshely-átcsoportosítást vagy álláshelycserét 
rendel el. Ebben az esetben a jogutódlásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

4. Kiemelést érdemel továbbá a szabályozás különbözősége a Kttv.-hez képest. 
A Kttv. esetében ha a jogutódlás következtében a kormánytisztviselő feladatkö-
re, munkaköre, illetménye vagy munkavégzésének helye megváltozik, az átvevő 
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munkáltató az átszállást követő negyvenöt napon belül módosítja a kormánytiszt-
viselő kinevezését. A kormánytisztviselőt a kinevezésmódosítás közlésétől számí-
tott négy munkanapon belül írásban benyújtott kérelmére fel kell menteni, ha az új 
munkaköre szerinti illetmény összege nem éri el a korábbi illetménye 80%-át, illet-
ve vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe történő helyezésre kerül sor.209

Kapcsolódó jogi szabályozás a 82–90/A. §-okhoz
−	 EUMSZ 45. cikk
−	 Btk.
−	 Infotv.
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Külszolg. tv.
−	 Ptk.
−	 Rtv.
−	 2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai 

Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben ho-
zott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometri-
kus adatok nyilvántartásáról

−	 R1.
−	 R3.
−	 R5.
−	 R6.
−	 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pi-

henőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a mun-
káltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről

Kapcsolódó joggyakorlat a 82–90/A. §-okhoz
−	 3358/2019. (XII. 16.) AB határozat

209 Kttv. 58. § (6) bek. a) pontja.
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XV. FEJEZET

A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY TARTALMA 
(91–98. §)

Fülöp Tímea – Kun Attila

Jogpolitikai célok 

Más közszolgálati jogállási törvényhez hasonlóan a Kit. is meghatározza azokat 
a jogokat és kötelezettségeket, illetve – a munkaviszonyhoz képest jelentkező – 
többletkötelezettségeket és többletjogosultságokat, amelyeket mind a kormány-
tisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szervnek, mind pedig a kormány-
tisztviselőnek figyelembe kell vennie a jogalkalmazás során. Mivel ezek a speciális 
jogosultságok és kötelezettségek együttesen alkotják a kormányzati szolgálati jog-
viszony legfőbb tartalmi elemeit, különösen fontos, hogy a jogalanyok kellő figye-
lemmel, az alapelveket és általános magatartási követelményeket is szem előtt 
tartva járjanak el e jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése folyamán. Emlí-
tést érdemel, hogy valamennyi jog és kötelezettség katalogizált, ex lege felsorolása 
nem lehetséges, hiszen azok számos forrásból eredhetnek (például alapelvekből, a 
közszolgálati szabályzatból, a munkáltató egyoldalú utasításaiból).

A Kit. a Kttv.-hez hasonló szabályozási elvek mentén rögzíti a kormánytiszt-
viselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv és a kormánytisztviselő egyes 
kötelezettségeit, a hivatásetikai követelményeket, valamint az utasítás végrehajtá-
sának megtagadására vonatkozó rendelkezések körét.

A legmarkánsabb változás a kormánytisztviselőre vonatkozó összeférhetet-
lenségi szabályok esetében tapasztalható, mely jogintézmény esetében a Kit. a 
korábbi szabályozáshoz képest több ponton jóval szigorúbb eljárási normákat és 
jogkövetkezményeket határoz meg. Például az összeférhetetlenséggel kapcsolatos 
előzetes engedély kérésének elmulasztása és bejelentés elmulasztása esetén a 
kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya felmentéssel megszüntet-
hető. A szigorúbb eljárási szabályok egységes rögzítésével a jogalkotó legfőbb 
célja az volt, hogy a közszolgálat alapelveiből kiindulva még inkább hangsúlyo-
sabbá tegye a köz szolgálatára irányuló jogviszony elsődlegességét más kereső 
tevékenységhez képest.

A Kit. a kormánytisztviselő munkateljesítményének értékelését is teljesen új 
alapokra helyezi. Tekintettel arra, hogy mind a központi, mind pedig a területi 
kormányzati igazgatási szervek esetében megszüntetésre került a kötelező minő-
sítés jogintézménye, egy sokkal rugalmasabb szabályozási környezetet teremtett a 
jogalkotó. A teljesítményértékelés korábbi rendszeres, jogszabály szerinti ciklikus  
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voltának megszüntetésével a munkáltatói jogkör gyakorlójának döntési szabadsá-
ga lényegesen kibővül, ugyanakkor a Kit. lehetővé teszi, hogy a kormánytiszt viselő 
saját maga is kérelmezhesse munkateljesítményének értékelését a tárgyévben 
egyszeri alkalommal. Emellett fontos kiemelni azt is, hogy a teljesítményérté-
léshez a kormánytisztviselő számára különböző jogkövetkezmények társulnak: a 
teljesítményértékelés alapján a kormánytisztviselő illetménye az adott besorolási 
kategóriához tartozó összeghatáron belül legfeljebb 20%-kal csökkenthető, illetve 
legfeljebb 30%-kal növelhető, valamint részére – új juttatásként – teljesítmény-
elismerés is fizethető.

Magyarázat a Kit. §-aihoz

91. § [A foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv kötelezettségei]

(1) A kormányzati igazgatási szerv köteles
a) a kormánytisztviselői eskütételt megszervezni;
b) a kormánytisztviselőt a kinevezésében foglaltak és a jogszabá-

lyok, valamint a közszolgálati szabályzat alapján az adott állás-
helyen foglalkoztatni;

c) a kormánytisztviselő részére az egészséges és biztonságos mun-
kavégzés feltételeit, valamint a munkavégzéshez szükséges fel-
tételeket biztosítani;

d) a kormánytisztviselő feladatainak ellátásához szükséges követel-
ményeket (végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tapaszta-
lat, képességek) írásban rögzíteni;

e) a feladatok ellátását úgy megszervezni, hogy a kormánytisztvise-
lő a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő jogait gyakorolni, 
kötelezettségeit teljesíteni tudja;

f) a feladatok elvégzéséhez szükséges tájékoztatást és iránymuta-
tást megadni;

g) a munkáltatói jogkör gyakorlója által előírt vagy engedélyezett, 
a kormánytisztviselő feladataival kapcsolatos indokolt és szüksé-
ges képzést és továbbképzést biztosítani;

h) a kormánytisztviselőnek az illetményét és egyéb járandóságait 
megfizetni;

i) a kormánytisztviselőnek a kormányzati szolgálati jogviszonyból 
származó kötelezettségek teljesítése során indokoltan felmerült 
költségeit megtéríteni, valamint

j) biztosítani annak lehetőségét, hogy a kormánytisztviselő érdek-
képviseleti tevékenységével kapcsolatos jogait gyakorolhassa.

(2) A kormánytisztviselőt csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely 
testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos következmények-
kel nem járhat.
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(3) A fogyatékossággal élő, illetve a megváltozott munkaképességű kor-
mánytisztviselő foglalkoztatása során a kormányzati igazgatási szervnek 
gondoskodnia kell az észszerű alkalmazkodás feltételeinek biztosításáról.

(4) A kormányzati igazgatási szerv köteles ingyenesen biztosítani a kor-
mánytisztviselő alkalmassági vizsgálatát a munkába lépést megelőzően és 
a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt.

(5) A kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője kö-
teles az e törvényben meghatározott kérdésekben, valamint az általános 
munkáltatói szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekben – a Kormány 
rendeletében meghatározattak szerint – közszolgálati szabályzatot kiadni.

1. A Kit. a korábbi szabályozáshoz hasonlóan felsorolja a kormánytisztviselőt foglal-
koztató kormányzati igazgatási szerv munkáltatói funkciójával összefüggő alapvető 
kötelezettségeit, nevesítve a két alapvető munkáltatói főkötelezettséget és számos 
– a főkötelezettségekből fakadó, illetve azokat kiegészítő – mellékkötelezettséget.

A két főkötelezettség a következő:
−	 a kinevezésben foglaltak és egyéb más jogszabályi rendelkezések alapján 

történő, álláshelyhez kötött foglalkoztatási kötelezettség;
−	 az illetmény és egyéb járandóságok, költségek megfizetése.

A részkötelezettségek köre számos, a munkavégzéshez kapcsolódó feltétel biz-
tosítását foglalja magában.

a) Foglalkoztatási kötelezettség

Az álláshelyalapú létszámgazdálkodás alapelve, hogy a kormánytisztviselő foglal-
koztatására csak álláshelyen kerülhet sor, egy álláshelyen egyidejűleg pedig csak 
egy jogviszony hozható létre. Ettől eltérést a Kit. csak abban az esetben enged, 
ha részmunkaidőben történik az álláshelyen a foglalkoztatás, valamint azokban az 
esetekben, amikor tartósan távol van az álláshelyen kinevezett kormánytisztviselő, 
és a feladatait másnak kell ellátnia.

A munkáltatónak a jogviszony fennállása tartamára vonatkozó foglalkoztatá-
si kötelezettségével vonható párhuzamba a munkavállaló/kormánytisztviselő ún. 
munkához való joga. A munkához való jog – bár nem szó szerint, ám lényegét 
 tekintve – megjelenik az Alaptörvény XII. cikkében. Ennek értelmében mindenki-
nek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállal-
kozáshoz. Képességeinek és lehetőségeinek megfelelő munkavégzéssel mindenki 
köteles hozzájárulni a közösség gyarapodásához. Magyarország törekszik megte-
remteni annak feltételeit, hogy minden munkaképes ember, aki dolgozni akar, dol-
gozhasson. Az Alaptörvény szövegezése is azt támasztja alá, hogy ez a jog alapve-
tően állami kötelezettséget indukál, amennyiben az ország „törekszik” a munka és 
a foglalkozás szabad megválasztása feltételeinek biztosítására.

A foglalkoztatási kötelezettség ugyanakkor nemcsak azt jelenti, hogy a kor-
mánytisztviselőt főszabály szerint az adott álláshelyen kell foglalkoztatni, munká-
val ellátni (a kinevezésében foglaltak és a jogszabályok, valamint a közszolgálati 
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szabályzat alapján), hanem azt is, hogy részére megfelelően biztosítani kell a 
munkavégzés lehetőségét, illetve a munkavégzéshez szükséges személyi (például 
megfelelő és elégséges személyi állomány) és tárgyi (például megfelelő munka-
eszközök, munkahely, infrastruktúra) feltételeket. Ehhez kapcsolódón a jogalkotó 
rögzíti, hogy ha a kormányzati igazgatási szerv működési körében felmerült ok-
ból a kormánytisztviselő nem tud munkát végezni, az emiatt kiesett munkaidőre 
( állásidő) illetmény illeti meg [vö. Kit. 135. § (1) bek.].

A kormányzati szolgálati jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával jön 
létre. A Kit. taxatíve meghatározza azokat a foglalkoztatással összefüggő tartalmi 
elemeket, amelyeket a kinevezési okmány részeként a munkáltatói jogkör gyakor-
lójának a beosztási okiratban rögzítenie szükséges, mint például a kormányzati 
szolgálati jogviszony időtartama, a munkavégzés helye, ideje stb. [vö. Kit. 86. § 
(2) bek.]. Ugyanakkor a foglalkoztatási kötelezettség természetesen nem statikus, 
a Kit. is lehetővé teszi például – meghatározott feltételekkel – a kormánytisztviselő 
kinevezéstől eltérő foglalkoztatását, például kormányzati érdekből történő kiren-
deléssel, külszolgálati kirendeléssel vagy belföldi és külföldi kiküldetéssel (vö. Kit. 
XVI. fejezet).

b) Az illetmény és egyéb járandóságok, költségek megfizetése

A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján havonta a Kit. 
1. melléklete szerinti illetményre jogosult, amelyet a munkáltatói jogkör gyakorlója 
állapít meg az álláshelyhez tartozó besorolás szerinti sávon belül (vö. Kit. 134. §). 
Az illetményen felül azonban vannak olyan járandóságok és költségek, amelyek a 
kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségek teljesítésével összefüg-
gésben keletkeznek. Például a fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztvi-
selője az élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés tarta-
mára napidíjra jogosult, továbbá kiküldetés esetén a kormányzati igazgatási szerv 
– a fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselője esetében a napidíjon 
felül – köteles a kormánytisztviselő számára megfizetni a kiküldetés során felmerü-
lő szükséges és igazolt többletköltségeket (vö. R6. 27. §).

Vannak olyan költségek, amelyek megtérítését más jogszabályok írják elő. Pél-
dául a munkába járással kapcsolatos utazási költségeket a munkáltató a Kormány 
rendeletében foglaltak szerint köteles megtéríteni.210

c) A munkavégzéshez kapcsolódó feltételek biztosítása

Az alapvető kötelezettségek mellett a jogalkotó meghatározza az egyéb részköte-
lezettségek körét is, amelyek többnyire az álláshelyhez kapcsolódó feladatok meg-
szervezéséhez kapcsolódnak. Ilyen például az egészséges és biztonságos munka-
végzés feltételeinek biztosítása (munkavédelem), a feladatok ellátásának megfelelő 
megszervezése, a feladatok elvégzéséhez szükséges tájékoztatás és iránymutatás 

210 Vö. 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségté-
rítésről.
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megadása vagy a kormánytisztviselő feladataival kapcsolatos – előírt vagy engedé-
lyezett – indokolt és szükséges képzés, továbbképzés biztosítása.

2. A Kit. a korábbi szabályozást alapul véve emelte át az egyéb részkötelezettségek 
előírását, például – külön is hangsúlyozva – a kormánytisztviselő érdekképviseleti 
tevékenységével kapcsolatos jogai gyakorlásának biztosítását (lásd bővebben az 
érdekegyeztetésről szóló XXIII. fejezetet) vagy az ingyenes alkalmassági vizsgálat 
garantálását.

A fogyatékossággal élő, illetve a megváltozott munkaképességű kormánytiszt-
viselő foglalkoztatása során sajátos munkáltatói többletkötelezettség irányadó; 
a munkáltatónak gondoskodnia kell az ún. észszerű alkalmazkodás (az EU-jog 
terminológiájával: „reasonable accommodation”) feltételeinek biztosításáról. Az 
észszerű alkalmazkodás a fogyatékos személyek egyéni szükségleteinek biztosí-
tását kívánja meg a teljes körű munkaerőpiaci részvételük biztosítása érdekében.  
A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. 
évi XXVI. törvény (15. §) is előírja, hogy a foglalkoztatást biztosító munkáltató 
köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges mértékben a munkahelyi környe-
zet, így különösen a munkaeszközök, berendezések megfelelő átalakítását (mind-
addig, amíg ez a munkáltató számára nem jelent aránytalanul nagy terhet).211

Alapvető munkavédelmi előírás, hogy a kormánytisztviselőt csak olyan munkára 
lehet alkalmazni, amely testi alkatára vagy fejlettségére tekintettel rá hátrányos 
következményekkel nem jár. A munkavédelem kapcsán háttérjogszabály az Mvt., 
amely az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, 
tárgyi és szervezeti feltételeit rendezi a szervezetten munkát végzők egészségé-
nek, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása 
érdekében, megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő 
megbetegedéseket. Az állam mint munkáltató munkavédelmi kötelezettségei és fe-
lelőssége tartalmukban nem különböznek a versenyszféra munkáltatóitól. Sőt, ahol 
maga „az állam a szolgálatadó”, azaz a munkáltató, ott a munkavédelmi szemlélet 
egyrészt lenyomata annak, hogy mit gondol a szabályozásért és a kikényszerítésért 
is felelős állam a munkavédelem szerepéről a saját szervezetén belül. Ez egyben 
tehát akár minta is lehet a versenyszféra munkáltatói számára.

A kormányzati igazgatási szerv részére új kötelezettségként kerül előírásra  
a kormánytisztviselő eskütételének megszervezése, tekintettel arra, hogy a Kit. 
rendelkezései értelmében a kormánytisztviselőnek lehetősége van az általa aláírt 
esküokmányt szóban is megerősíteni, melynek feltételeit a kormányzati igazgatási 
szervnek kell biztosítania (vö. Kit. 87. §).

3. A kormányzati igazgatási szerv részére előírt kötelezettségek körében az egyik 
legjelentősebb változás a kormánytisztviselő feladatainak ellátásához szükséges 
követelmények (végzettség, szakképzettség, szakképesítés, tapasztalat, képessé-
gek) írásban történő meghatározásának módja. A Kit. az álláshely- és feladatala-
pú létszámgazdálkodás elvét szem előtt tartva, a munkáltatói jogkör gyakorlójára 
211 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosítá-

sáról 15. §.
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háruló adminisztrációs teher csökkentése érdekében kivezette a munkaköri leírás 
elkészítésének kötelezettségét azáltal, hogy a beosztási okirat részeként rögzítés-
re kerülő álláshelyen ellátandó feladat meghatározható a kormányzati igazgatási 
szerv szabályzatára történő hivatkozással is [vö. Kit. 86. § (3) bek.].

4. A Kit. a Kttv.-hez hasonlóan előírja a közszolgálati szabályzat kiadására vonatko-
zó kötelezettséget, azzal a különbséggel, hogy a közszolgálati szabályzat tartalmi 
elemeit a Kormány rendelete határozza meg (vö. R6. 19. §).

Az R6. szerint a közszolgálati szabályzatnak többek között tartalmaznia kell az 
alábbiakat.

a) a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének rendjét, ennek keretében:
aa) a kiválasztási eljárás – kormányzati igazgatási szerven belüli – sza-

bályait,
ab) a kormányzati szolgálati jogviszony létrehozásához szükséges állás-

hely besorolási kategóriájának módosítására irányuló – szervezeten 
belüli – eljárásrendet;

b) a kormányzati szolgálati jogviszony módosításával, megszűnésével és meg-
szüntetésével kapcsolatos eljárásrendet, ennek keretében a kinevezés egy-
oldalú módosításának rendjét;

c) az együttalkalmazási tilalomra és az összeférhetetlenségre vonatkozó sza-
bályokat, ennek keretében:

ca) a további munkavégzésre irányuló jogviszony munkáltatói jogkört 
gyakorló általi engedélyezésének rendjét,

cb) a gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszony, valamint 
a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszony 
munkáltatói jogkört gyakorlója részére történő bejelentésének és a 
munkáltatói jogkört gyakorló általi engedélyezésének rendjét;

d) a munkaidőre, a pihenőidőre és a szabadságra vonatkozó szabályokat, en-
nek keretében:

da) az egyedi munkarend kezdeményezésének és megállapításának 
szabályait,

db) a munkavégzés rendjét,
dc) a részmunkaidőben történő foglalkoztatás kezdeményezésének és 

elbírálásának szabályait,
dd) az ügyelet és a készenlét szabályait,
de) a rendkívüli munkaidő elrendelésének szabályait,
df) az alap- és a pótszabadság kiadásának és igénybevételének rendjét,
dg) a tárgyévben igénybe nem vett szabadságról szóló tájékoztatás 

rendjét,
dh) a fizetés nélküli szabadság kezdeményezésének és engedélyezésé-

nek rendjét,
di) a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli 

– Kit. 93. § (2) bekezdés k) pontja szerinti – mentesülés szabályait;
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e) a távmunkavégzés és az otthoni munkavégzés részletszabályait, ennek ke-
retében:

ea) annak feltételeit (az otthoni munkavégzés kedvezőbb szabályozása 
a 10 éves vagy annál fiatalabb gyermeket nevelők esetében),

eb) a kapcsolattartás módját,
ec) a feladatok kiadásának rendjét,
ed) a feladatok végrehajtásának rendjét, határidejét és ellenőrzését,
ee) a munkaidő nyilvántartását,
ef) a munkavégzés céljából használt eszközökre vonatkozó biztonsági 

és adatvédelmi előírásokat, valamint felelősségi szabályokat,
eg) a költségtérítésre vonatkozó szabályokat;

f) a teljesítményértékelés kormánytisztviselő általi kezdeményezésének 
rendjét;

g) e rendeletben foglaltak figyelembevételével az illetmény és az illetményen 
felüli juttatások, kedvezmények és támogatások szabályait, ennek kere-
tében:

ga) az írásbeli dicséretre való felterjesztés rendjét, elbírálásának szem-
pontjait és szabályait,

gb) a teljesítményelismerés és a motivációs elismerés szervezeti egység 
vezetője általi kezdeményezésének szabályait, az elbírálás és az el-
számolás rendjét,

gc) a célhoz köthető feladat és a céljuttatás megállapításának szabá-
lyait,

gd) a cafetéria-juttatás igénybevételére, elszámolására és visszatéríté-
sére vonatkozó rendelkezéseket,

ge) az ösztöndíj és a tanulmányi jellegű támogatások igénylésének és 
elbírálásának rendjét,

gf) a lakhatási jellegű támogatások igénylésének és elbírálásának rend-
jét,

gg) az egyéb szociális jellegű támogatások igénylésének és elbírálásá-
nak rendjét,

gh) a közszolgálat halottjává nyilvánítás rendjét és a közszolgálat halott-
jává nyilvánított személy temetése költségei átvállalásának rendjét,

gi) a családalapítási támogatás, az iskolakezdési és gyermeknevelési 
támogatás igénybevételére vonatkozó szabályokat,

gj) egyéb – a Kit.-ben, illetve az e rendeletben nevesített – támogatá-
sok igénybevételét, továbbá igénylésének és elbírálásának rendjét,

gk) a ge)–gj) alpont szerinti támogatások elbírálásával kapcsolatos 
 bizottságokra vonatkozó szabályokat;

h) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekkel kapcsolatos eljárási rendet, 
valamint

i) a kormánytisztviselő képzésére, továbbképzésére vonatkozó rendelkezé-
seket.
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92. § [A hivatásetikai követelmények]

A kormánytisztviselőre vonatkozó hivatásetikai alapelvek különösen az 
elkötelezettség, a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságos-
ság, a méltányosság, a méltóság, a tisztesség, az előítéletektől való men-
tesség és a felelősségtudat.

A korábbi szabályozáshoz hasonlóan, de szűkebb körben határozza meg a jogal-
kotó példálózó jelleggel azokat a hivatásetikai követelményeket, amelyeket a kor-
mánytisztviselőnek az általános magatartási követelményeken és alapelveken túl 
figyelembe kell vennie a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt. Ilyen 
például az elkötelezettség, a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságos-
ság, a méltányosság, a méltóság, a tisztesség, az előítéletektől való mentesség és 
a felelősségtudat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a hivatásetikai követelmények és az azokhoz kap-
csolódó eljárási normák meghatározására a Kit. a Magyar Kormánytisztviselői Kart 
ruházza fel hatáskörrel [vö. Kit. 77. § (3) bek. b) pont].

A Magyar Kormánytisztviselői Kar 2020. január 1-jétől hatályos új Hivatásetikai 
Kódexe taxatíve meghatározza a hivatásetikai alapelvek körét, amelyek között 
szerepel például: a hűség, a nemzeti érdek, az elkötelezettség, a felelősség, a 
szakszerűség, a hatékonyság, a tisztességesség, a méltóság, a pártatlanság, az 
igazságosság, a méltányosság, az arányosság, a védelem, az előítélet-mentesség, 
az átláthatóság, az együttműködés, a lelkiismeretesség, a példamutatás, a támo-
gatás, a számonkérés, valamint a szakmai szempontok érvényesítése.212

A Kttv.-vel ellentétben a jogalkotó nem tesz különbséget a vezetőkkel szemben 
elvárt etikai alapelvekkel kapcsolatban. Ugyanakkor a Magyar Kormánytisztviselői 
Kar Hivatásetikai Kódexe a vezetői álláshelyen foglalkoztatott tisztségviselők ese-
tében további hivatásetikai alapelveket, valamint fokozottabb felelősségvállalást 
határoz meg.213

A hivatásetikai normák jelentőségét támasztja alá, hogy ezen normák megsér-
tése etikai vétségnek minősül.

93. § [A kormánytisztviselő kötelezettségei]

(1) A kormánytisztviselő köteles
a) az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni;
b) munkaideje alatt – munkavégzés céljából, munkára képes álla-

potban – a kormányzati igazgatási szerv rendelkezésére állni és a 
munkáltató utasítása szerint munkát végezni;

c) munkáját személyesen ellátni;

212 Vö. a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe II. pont.
213 Vö. a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe III/10. pont.
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d) felettese utasítását az e törvényben foglaltak alapján végrehaj-
tani;

e) a feladatait a köz érdekében, a tőle elvárható szakértelemmel és 
gondossággal, a jogszabályoknak és a vezetői döntéseknek meg-
felelően ellátni;

f) általában olyan magatartást tanúsítani, hogy az más egészségét 
és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi 
kárt vagy helytelen megítélést ne idézzen elő;

g) a minősített adatot megtartani, ezen túlmenően illetéktelen sze-
mélynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan tényről, amely 
tevékenysége során jutott tudomására és annak kiszolgáltatása 
az állam, a kormányzati igazgatási szerv, valamely munkatársa 
vagy az állampolgár számára hátrányos vagy előnyös következ-
ményekkel járna.

(2) A kormánytisztviselő mentesül a rendelkezésreállási, valamint a 
munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól

a) keresőképtelensége időtartamára,
b) a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással össze-

függő, egészségügyi intézményben történő kezelés időtartamára,
c) a kötelező orvosi vizsgálata időtartamára,
d) a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamra,
e) a szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta két-

szer egy, ikergyermek esetén naponta kétszer két órára, a kilen-
cedik hónap végéig naponta egy, ikergyermek esetén naponta 
két órára,

f) a hozzátartozója halálakor két munkanapra,
g) a képzésben való részvételhez szükséges időre,
h) az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása idő-

tartamára,
i) a bíróság, hatóság, közszolgálati döntőbizottsági vagy etikai eljá-

rás lefolytatása során az eljárásban való, vagy az MKK Országos 
Küldöttgyűlése és más képviseleti, ügyintézői testülete ülésén 
történő személyes részvételhez szükséges időtartamra,

j) a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elhárítha-
tatlan ok miatt indokolt távollét időtartamára,

k) az e törvényben, e törvény végrehajtására kiadott jogszabály-
ban, valamint a közszolgálati szabályzatban meghatározott idő-
tartamra,

l) a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye alapján, továbbá
m) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés idő-

tartamára,
n) a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában  

– az örökbe fogadható gyermekkel történő személyes találkozás 
céljából – évente legfeljebb tíz munkanapra.



284

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

(3) A (2) bekezdés n) pontja szerinti esetben a kormánytisztviselőt a 
kérésének megfelelő időpontban – az örökbefogadást elősegítő szervezet 
által kiállított igazolás alapján, a kiállításától számított kilencven napon 
belül – kell mentesíteni. Az igénybevételről a kormánytisztviselő legalább 
öt munkanappal korábban tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját.

1. A Kit. felsorolja a kormánytisztviselő azon alapvető kötelezettségeit, amelyeket 
az általános magatartási követelményeken túl figyelembe kell vennie a jogok gya-
korlása és kötelezettségek teljesítése alkalmával. A kötelezettségek körét az alábbi 
két kategóriába sorolhatjuk:

a) Egyrészt vannak olyan kötelezettségek, amelyek általánosságban elvárhatók 
minden kormánytisztviselőtől, mint például az előírt helyen és időben, munkára 
képes állapotban történő megjelenés, rendelkezésre állás vagy a munkáltató uta-
sítása szerinti személyes munkavégzés, továbbá az ún. „oltalmi” kötelezettség 
(általában olyan magatartást kell tanúsítani, hogy az más egészségét és testi 
épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi kárt vagy helytelen meg-
ítélést ne idézzen elő).

b) Másrészt vannak olyan kötelezettségek, amelyek a kormányzati szolgálati jog-
viszony speciális jellegéből kiindulva, kizárólag, kimondottan az adott kormány-
tisztviselő személyéhez kötötten tudnak érvényesülni. Például a kormánytisztvise-
lő a feladatait a köz érdekében, a tőle elvárható szakértelemmel és gondossággal, 
a jogszabályoknak és a vezetői döntéseknek megfelelően kell hogy ellássa. 
Látha tó tehát, hogy a Kit. a korábbi szabályozással ellentétben nem az „általá-
ban  elvárható” szakértelemmel és gondossággal történő feladatvégzést írja elő 
a kormánytisztviselő részére, hanem a feladatalapú munkavégzés bevezetésével 
a kormánytisztviselő egyéni kompetenciáit és szakértelmét helyezi a szabályozás 
középpontjába.

Az alapvető kötelezettségek köréből – a Kttv.-hez képest – kikerülnek olyan sza-
bályozási elemek, mint például a vezetői iránti szakmai lojalitás vagy az együtt-
működés kötelezettsége, tekintettel arra, hogy ezek a rendelkezések az általános 
magatartási követelmények és alapelvek részeként kerülnek meghatározásra (Vö. 
Kit. X. fejezet).

2. A kormánytisztviselő kötelezettségeinek körében új elemként jelenik meg a 
minősített adatok megtartására vonatkozó kötelezettség előírása, amely a korábbi 
szabályozás keretében még az általános magatartási követelmények között került 
feltüntetésre. A rendelkezés értelmében a kormánytisztviselő köteles a minősí-
tett adatot megtartani, ezen túlmenően illetéktelen személynek és szervnek nem 
adhat tájékoztatást olyan tényről, amely tevékenysége során jutott tudomására, 
és annak kiszolgáltatása az állam, a kormányzati igazgatási szerv, valamely mun-
katársa vagy az állampolgár számára hátrányos vagy előnyös következményekkel 
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járna. A minősített adat megtartására és kezelésére vonatkozó részletszabályokat 
az egyéb jogszabályokban találhatjuk meg. Ezek a következők:

−	 a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv. rövidítés-
sel jelöljük az anyagban), valamint

−	 a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat 
kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet.

3. A Kit.-ben meghatározott alapvető kötelezettségek teljesítése elengedhetetlen 
feltétele a kormányzati szolgálati jogviszony fenntartásának. Amennyiben a kor-
mánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségét vét-
kesen megszegi, fegyelmi vétséget követ el. Fegyelmi vétség elkövetésének alapos 
gyanúja esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a fegyelmi eljárást megin-
dítani (vö. Kit. 166. §).

4. A Kttv.-hez hasonlóan a Kit. is felsorolja azokat az eseteket, amikor a kormány-
tisztviselő valamilyen okból jogszerűen mentesül a rendelkezésre állási, valamint 
a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. Hangsúlyozandó, hogy ezek az 
ex lege mentesülési tényállások nem minősülnek szabadságnak, hanem önálló jog-
címként érvényesülnek. A kormánytisztviselőnek a munkavégzés alóli mentesülé-
sére okot adó konkrét körülményről (általános együttműködési kötelezettségéből 
fakadóan) mindenkor haladéktalanul értesítenie szükséges a munkáltatót, továbbá 
ezek megszűnése után nyomban rendelkezésre kell állnia. A kormánytisztviselő-
nek a munkáltató felhívására az okokat megfelelő módon (az egyes tényállások 
szabályai szerint) igazolnia szükséges. Az ehelyütt nevesített törvényi mentesülési 
okok körében különféle megfontolásból, így részben közérdekből (például véradás, 
önkéntes, illetőleg létesítményi tűzoltói szolgálat, tényleges önkéntes tartalékos 
katonai szolgálatteljesítés), részben nyomós magánérdekből (például hozzátartozó 
halála) szerepelnek az egyes jogcímek.

Ezek közül itt most csak azokkal foglalkozunk részletesebben, amelyekről a ké-
sőbbiekben a díjazásnál nem esik bővebben szó.

A keresőképtelenség fogalmát a társadalombiztosítási jogszabályok határozzák 
meg. A távollét orvosilag igazolandó. A keresőképtelenség első tizenöt munkanapja 
az adott naptári évben betegszabadság (vö. Kit. 130. §) lehet, azt követheti a tár-
sadalombiztosítási szabályok szerinti táppénz. Nem jár betegszabadság a társada-
lombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti ke-
resőképtelenség, valamint a várandósság miatti keresőképtelenség időtartamára.

Az emberi reprodukciós eljárás fogalmát az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény határozza meg. A mentesülés az ilyen eljárásnak az egészségügyi intéz-
ményben történő kezelés időtartamára vonatkozik, nem pedig az egész eljárásra.

A Kit., illetve a törvény végrehajtására kiadott jogszabály, valamint a közszol-
gálati szabályzat további mentesülési időtartamokat is szabályozhat. Például ilyen 
a felmentés esetén a felmentési idő tartamának legalább a felére szóló mentesítés 
[vö. Kit. 111. § (4) bek.]. A fentieken túl a munkáltatói jogkör gyakorlójának eseti 
engedélye is igazolhatja a távollétet, mentesülést.
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5. Említést érdemel, hogy a szabadság alapvetően a munkában töltött idő alapján 
jár [vö. Kit. 128. § (1) bek.]. A Kit. azonban meghatározza azokat az időtartamokat 
is, amelyek bár ténylegesen nem minősülnek munkában töltött időnek, mégis jár 
„utánuk” (azokra tekintettel) a szabadság [vö. Kit. 128. § (2) bek.]. Ilyen eset (jog-
szerző idő) például egyébként a gyermek gondozása céljából igénybe vett  fizetés 
nélküli szabadság első hat hónapja, de számos, a 93. § (2) bekezdés szerinti men-
tesülési tényállás is e körbe esik, nevezetesen a következők:

−	 a keresőképtelensége időtartamára;
−	 a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egész-

ségügyi intézményben történő kezelés időtartamára;
−	 az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása időtartamára;
−	 a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok 

miatt indokolt távollét időtartamára;
−	 a jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában – az örökbe 

fogadható gyermekkel történő személyes találkozás céljából – évente leg-
feljebb tíz munkanapra.

6. Új rendelkezés, hogy 2020. szeptember 1-jétől a kormánytisztviselőt a jog-
szabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában a kérésének megfelelő 
időpontban – az örökbefogadást elősegítő szervezet által kiállított igazolás alap-
ján, a kiállításától számított kilencven napon belül – kell mentesíteni. Ez arra a 
mentesülési tényállásra irányadó, amely szerint a kormánytisztviselő mentesül a 
rendelkezésre állási, valamint a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól a 
jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában – az örökbe fogadható 
gyermekkel történő személyes találkozás céljából – évente legfeljebb tíz munka-
napra.

Erről azonban a munkáltatói jogkör gyakorlóját is tájékoztatni kell, legalább öt 
munkanappal korábban.214

94. § [Az utasítás végrehajtásának megtagadása]

(1) A kormánytisztviselő köteles felettese utasításának végrehajtását 
megtagadni, ha annak teljesítésével

a) bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg, vagy
b) más személy életét, testi épségét, egészségét, vagy a környeze-

tét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
(2) A kormánytisztviselő az utasítás végrehajtását megtagadhatja, ha 

annak teljesítése
a) az életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan 

veszélyeztetné, vagy
b) jogszabályba, a kormányzati igazgatási szerv által kiadott nor-

matív utasításba ütközne.
214 Vö. egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő módosításáról szóló 

2020. évi LXV. törvény 24–25. §.
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(3) A kormánytisztviselő köteles az utasítást adó figyelmét felhívni, és 
egyben kérheti az utasítás írásba foglalását, ha az utasítás

a) végrehajtása jogszabályba vagy a kormányzati igazgatási szerv 
által kiadott normatív utasításba ütközne,

b) teljesítése kárt idézhet elő és a kormánytisztviselő a következ-
ményekkel számolhat, vagy

c) az érintettek jogos érdekeit sérti.
(4) Az utasítást adó az utasítás írásba foglalását nem tagadhatja meg. 

A kormánytisztviselőt az írásba foglalásra irányuló kérelme miatt hátrány 
nem érheti.

(5) Ha az utasítást adó a kormánytisztviselőnek nem közvetlen felettese, 
akkor a közvetlen felettes útján kell az írásba foglalást kérni.

(6) A kormánytisztviselő, ha felettese döntésével, illetve utasításával 
nem ért egyet, jogosult különvéleményét írásba foglalni. Emiatt hátrány 
nem érheti.

(7) Az utasítás jogszerű megtagadása nem menti fel a kormánytisztvi-
selőt az alól, hogy munkavégzés céljából továbbra is rendelkezésre álljon, 
és a jogszerű utasításokat teljesítse.

(8) Ha a kormánytisztviselő az utasítás teljesítésének jogszerű megtaga-
dása következtében nem végez munkát, a kieső időre illetményre jogosult.

(9) A kormánytisztviselő a felettese utasításától akkor térhet el, ha ezt 
a kormányzati igazgatási szerv károsodástól való megóvása feltétlenül 
megköveteli és a kormányzati igazgatási szerv értesítésére nincs mód. Az 
utasítástól való eltérésről a kormányzati igazgatási szervet haladéktalanul 
tájékoztatni kell.

1. A kormányzati igazgatás hierarchikus struktúrájában meghatározó jelentősé-
ge van az utasítások engedelmes teljesítésének, hiszen ez az egyik biztosítéka 
 annak, hogy az igazgatási munka hatékony, fenntartható, gördülékeny és szak-
szerű legyen. Az általános szabály tehát az, hogy a kormánytisztviselő köteles 
felettese – akár szóbeli, akár írásbeli, akár egyedi vagy normatív – utasítását 
végrehajtani, természetesen amennyiben az az arra jogosulttól származik és jog-
szerű. A Kttv. rendelkezéseivel összhangban kerülnek meghatározásra a valamely 
okból „hibás” munkáltatói utasításra való kormánytisztviselői reagálás lehetséges, 
legitim módozatai.

A törvény öt tényállást szabályoz e körben:
−	 megtagadási kötelezettség;
−	 megtagadási lehetőség;
−	 figyelemfelhívási kötelezettség;
−	 különvéleményezés lehetősége;
−	 eltérési lehetőség.

A kormányzati igazgatás hierarchikus működésére való tekintettel a Kit. megha-
tározza azokat az eseteket, amikor a kormánytisztviselőnek lehetősége vagy éppen 
kötelezettsége a felettese utasítását megtagadni a törvényben meghatározott kon-
junktív feltételek fennállása esetén.
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a) Megtagadási kötelezettség

A kormánytisztviselőnek nincs mérlegelési lehetősége, azaz a felettes utasításának 
végrehajtását meg kell tagadnia, ha azzal bűncselekményt, illetve szabálysértést 
valósítana meg, vagy más személy életét, testi épségét, egészségét, vagy a kör-
nyezetét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.

b) Megtagadási lehetőség

A kormánytisztviselő nem köteles az utasítást teljesíteni, ha annak teljesítése 
az életét, egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, 
vagy jogszabályba, a kormányzati igazgatási szerv által kiadott normatív utasí-
tásba ütközne. Az első esetkörre példa lehet, ha a munkáltató arra utasítaná a 
kormánytisztviselőt, hogy egy veszélyes országban, kiküldetés során testi épségét 
is kockáztatva képviselje a hivatali álláspontot. Utóbbira példaként szolgálhat a 
jogellenesen elrendelt rendkívüli munkaidő („túlmunka”) megtagadása.

Abban az esetben azonban, ha a kormánytisztviselő a törvényben meghatáro-
zott ok nélkül tagadja meg a felettesének utasítását, és ezáltal a kormányzati szol-
gálati jogviszonyból eredő kötelezettségének nem tesz eleget, a kormánytisztviselő 
fegyelmi felelősségének megállapítására kerülhet sor (vö. Kit. 166. §).

2. A kormánytisztviselőnek alapvető kötelezettsége, hogy az utasítást adó figyel-
mét felhívja arra, ha az utasítás:

−	 végrehajtása jogszabályba vagy a kormányzati igazgatási szerv által ki-
adott normatív utasításba ütközne;

−	 teljesítése kárt idézhet elő, és a kormánytisztviselő a következményekkel 
számolhat, vagy

−	 az érintettek jogos érdekeit sérti.

Ezekben az esetekben a kormánytisztviselő egyben kérheti az utasítás írásba 
foglalását, amit az utasítást adó nem tagadhat meg. A kormánytisztviselőt az írás-
ba foglalásra irányuló kérelme miatt hátrány nem érheti. Ha az utasítást adó a kor-
mánytisztviselőnek nem közvetlen felettese, akkor a közvetlen felettes útján kell az 
írásba foglalást kérni. Az írásba foglalás kérésére irányuló jogot is természetesen 
rendeltetésszerűen, a joggal nem visszaélve kell gyakorolni.

A fenti rendelkezés szorosan összefügg a kormánytisztviselői kártérítési felelős-
ség megállapításának kérdéskörével, hiszen a kármegosztás körében [vö. Kit. 164. 
§ (4) bek.] a kormányzati igazgatási szerv vétkesen közreható magatartásának kell 
különösen tekinteni azt, ha a kár olyan utasítás teljesítéséből keletkezett, amely-
nek következményeire az utasított kormánytisztviselő az utasítást adó figyelmét 
előzőleg felhívta [vö. Kit. 164. § (5) bek.]. A kormánytisztviselőnek tehát nem kell 
megtérítenie azt a kárt, ami ebből származott.
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3. A negyedik tárgybani tényállás az úgynevezett különvéleményezés lehetősége. 
A kormánytisztviselő, ha felettese döntésével, illetve utasításával nem ért egyet, 
jogosult különvéleményét írásba foglalni. Emiatt hátrány, retorzió nem érheti.  
A különvélemény rögzítésével adott esetben egy későbbi vita is megelőzhető.

4. Az ötödik tárgybani tényállás az eltérés lehetősége; a kormánytisztviselő a 
 felettese utasításától akkor térhet el, ha ezt a kormányzati igazgatási szerv káro-
sodástól való megóvása feltétlenül megköveteli, és a kormányzati igazgatási szerv 
értesítésére nincs mód. Az eltérési lehetőség tehát nem állhat fenn pusztán azon 
az alapon, hogy a beosztott célszerűtlennek véli felettese utasítását. Az utasítástól 
való eltérésről a kormányzati igazgatási szervet haladéktalanul tájékoztatni kell. 
Ez utóbbi követelménye azt jelenti, hogy a tájékoztatást késedelem nélkül, szük-
ség esetén az egyébként nem a kötelezett által viselendő költségek megelőlegezé-
sével kell megtenni [vö. Kit. 73. §. (8) bek.].

5. A Kit.-ben meghatározásra kerülnek azok a garanciális elemek is, amelyek a 
 kormánytisztviselőt védik a fenti esetekben, például az utasítás jogszerű megtaga-
dásának alkalmával. Az utasítás teljesítésének jogszerű megtagadása következté-
ben kieső – munkavégzés nélküli – időre illetményre is jogosulttá válik a kormány-
tisztviselő. A különvéleményezés vagy az írásba foglalás kérése miatt nem érheti 
hátrány, megtorlás a kormánytisztviselőt. Az utasítás jogszerű megtagadása azon-
ban soha nem menti fel a kormánytisztviselőt az alól, hogy munkavégzés céljából 
továbbra is rendelkezésre álljon, és a további, jogszerű utasításokat teljesítse.

95. § [A kormánytisztviselőre vonatkozó együttalkalmazási tilalom 
és összeférhetetlenség]

(1) Nem létesíthető kormányzati szolgálati jogviszony, ha a kormány-
tisztviselő hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy el-
számolási kapcsolatba kerülne.

(2) A külpolitikáért felelős miniszter a külszolgálati hálózat és a tartós 
külszolgálat tekintetében, illetve az európai uniós ügyek koordinációjáért 
felelős miniszter a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képvise-
lete (a továbbiakban: EU ÁK) tekintetében – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól különösen indokolt 
esetben felmentést adhat.

(3) A kormánytisztviselő nem lehet helyi önkormányzati, nemzetiségi 
önkormányzati képviselő annál az önkormányzatnál, amely az őt alkalma-
zó kormányzati igazgatási szerv illetékességi területén működik.

(4) A kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselője nem lehet
a) helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese,
b) országos nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, 

továbbá
c) nemzetiségi önkormányzat képviselője.
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(5) A kormánytisztviselő további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, 
ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott 
tevékenységet is – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesz-
tői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkozta-
tási jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony (a továbbiakban 
együtt: gyakorolható tevékenység), továbbá a közérdekű önkéntes tevé-
kenység kivételével – kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előze-
tes engedélyével létesíthet.

(6) A kormánytisztviselő annak létesítését megelőzően köteles írásban 
bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlója részére a gyakorolható tevé-
kenység végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű önkéntes 
tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt.

(7) A kormánytisztviselő a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gya-
korolható tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység vég-
zésére irányuló jogviszonyt kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
előzetes engedélye alapján létesíthet, ha a munkavégzés időtartama rész-
ben azonos a kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejével.

(8) Az (5) és (7) bekezdés szerinti előzetes engedély kérésének elmu-
lasztása és a (6) bekezdés szerinti bejelentés elmulasztása esetén a kor-
mánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya felmentéssel meg-
szüntethető.

(9) A munkáltatói jogkör gyakorlója a bejelentés megtételétől, előzetes 
engedély kérése esetén a döntésének meghozatalától számított 30 napon 
belül – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – tájékoztatja a 
kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet.

(10) A kormánytisztviselő
a) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében 

– az országgyűlési, az európai parlamenti, illetve a helyi önkor-
mányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve – köz-
szereplést nem vállalhat;

b) nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve 
felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha a gazdasági társaság önkor-
mányzati, köztestületi többségi tulajdonban, vagy állam által 
alapított vagy az állam által létrehozott szervezet által önálló-
an, vagy más állam által alapítottal, állam által létrehozott szer-
vezettel vagy államháztartáson kívüli szervezettel közösen ala-
pított (köz)alapítvány közvetlen vagy közvetett tulajdonában, 
vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos 
különleges jogokat biztosító tulajdonosi részesedés alapján de-
legálja, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy köz-
vetett befolyás mértéke – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. tör-
vény rendelkezései alapján számítva – legalább ötven százalék.
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(11) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget az olyan állami befolyás 
gyakorlása következtében gazdasági társaságban vagy más szervezetben 
keletkező vezető tisztségviselői, illetve felügyelőbizottsági, auditbizottsá-
gi tagság, amelynek alapja az államháztartás, illetve a pénzügyi közvetí-
tőrendszer stabilitásának erősítése érdekében hozott állami intézkedés, 
különös tekintettel az állami tőkeemelésre, kölcsönnyújtásra, kezesség-, 
illetve garanciavállalásra.

(12) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget a nemzetközi közigazgatási 
szakértői tevékenység, ha a kormánytisztviselő és a digitális megoldások 
exportjával és programjának fejlesztésével összefüggő feladatok koordi-
nációját ellátó szervezet közötti, erre irányuló megállapodást a munkálta-
tói jogkör gyakorlója előzetesen engedélyezi és a tevékenység időtartama 
tárgyévenként a hat hónapot nem haladja meg.

(13) A kormánytisztviselő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, 
ha vele szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok me-
rül fel, illetve ha kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt 
összeférhetetlen helyzetbe kerül. Ha a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
összeférhetetlenségi ok jut a tudomására, a jogkövetkezmények meg-
jelölésével köteles haladéktalanul írásban felszólítani a kormánytiszt-
viselőt, hogy az összeférhetetlenséget harminc napon belül szüntetesse 
meg (összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítás).  
Amennyiben a kormánytisztviselő az összeférhetetlenséget a felszólítás 
kézbesítésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg, kormány-
zati szolgálati jogviszonya megszűnik.

(14) Ha az (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenség a kormányzati 
szolgálati jogviszony fennállása alatt keletkezik, akkor az érintettek meg-
egyezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlója dönti el, hogy melyik 
kormánytisztviselőnek szűnik meg a kormányzati szolgálati jogviszonya.

A Kit. a kormányzati igazgatás működésének integritása, politikai semlegessége és 
pártatlansága jegyében szigorú összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg. Az 
összeférhetetlenség lényege általánosságban véve abban áll, hogy a kormánytiszt-
viselői jogviszony fennállása alatt tilos bizonyos további jogviszonyok, tisztségek 
létesítése és fenntartása, illetve bizonyos magatartások tanúsítása.

1. A Kit. a korábbi szabályozással egyező tartalommal rögzíti a hozzátartozói össze-
férhetetlenséget, mely alapján továbbra is tilos a kormányzati szolgálati jogviszony 
létesítése abban az esetben, ha a kormánytisztviselő és hozzátartozója egymással 
irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne. A hoz-
zátartozó fogalma alatt a Kit. az alábbi személyeket érti: az egyeneságbéli rokon 
és annak házastársa; az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő; az örökbe-
fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek; a testvér; a házastárs, az élettárs, a 
bejegyzett élettárs; a házastársnak, a bejegyzett élettársnak egyeneságbéli roko-
na, testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa [vö. Kit. 280. § 



292

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

(1) bek. 13. pontja]. A hozzátartozói összeférhetetlenség közvetlen és közvetett 
alá-fölérendeltségi viszonyokban is manifesztálódhat.

A fentiek alól egyedüli kivételt képez a tartós külszolgálat és az Állandó Képvise-
let, mely esetében az illetékes miniszter – különösen indokolt esetben – felmentést 
adhat.

Abban az esetben, ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszony 
fennállása alatt kerül ilyen összeférhetetlen helyzetbe, akkor az érintettek meg-
egyezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlója dönti el, hogy melyik kor-
mánytisztviselőnek – tehát például a férjnek vagy a feleségnek – szűnik meg a 
jogviszonya [vö. Kit. 95. § (14) bek.].

2. A hatalmi ágak szétválasztásának elvét követve a Kit. továbbra is rögzíti, hogy 
a kormánytisztviselő nem lehet helyi önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati 
képviselő annál az önkormányzatnál, amely az őt alkalmazó kormányzati igazga-
tási szerv illetékességi területén működik. Ezen logika mentén írja elő a jogalkotó 
a nemzetiségi önkormányzatban vállalt tisztségviselésre vonatkozó további korlá-
tozásokat is.

3. A Kit. jelentős módosításokat eszközöl a kormánytisztviselő további munka-
végzésére irányuló jogviszony létesítésével kapcsolatos összeférhetetlenségi sza-
bályok tekintetében, és a korábbi szabályozáshoz képest jóval szigorúbb eljárás-
rendet vezet be.

Főszabály, hogy a további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más 
keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – a 
törvényben meghatározott kivételek figyelembevételével – kizárólag a munkálta-
tói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével lehet létesíteni. A tilalmazott tevé-
kenységi körök és jogviszonyok körét a törvény tehát a lehető legtágabban defini-
álja e vonatkozásban.

Az egyik legfontosabb változás, hogy az ún. gyakorolható tevékenységet, azaz a 
tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi 
tevékenységet, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt és az állami projektérté-
kelői jogviszonyt, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló 
jogviszonyt is előzetesen írásban be kell jelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlója 
részére. A korábbi szabályozás értelmében ezeket csak akkor kellett bejelenteni, ha 
az a kormánytisztviselő munkaköri feladataival közvetlenül összefüggött.

Ha a gyakorolható tevékenység, illetve a közérdekű önkéntes tevékenység 
 végzésére irányuló jogviszony alapján történő munkavégzés időtartama rész ben 
azonos a kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejével, nem elegendő a 
 bejelentés, ebben az esetben a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes enge-
délyére is szükség van.

A törvény szigorú jogkövetkezményként rögzíti, hogy az előzetes engedély ké-
résének elmulasztása, illetve a bejelentés elmulasztása esetén a kormánytiszt-
viselő kormányzati szolgálati jogviszonya felmentéssel megszüntethető.
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Új rendelkezés, hogy a fentiekkel összefüggésben a törvény bejelentési kötele-
zettséget ír elő a munkáltatói jogkör gyakorlója számára is. A rendelkezés értel-
mében a munkáltatói jogkör gyakorlójának a törvényben meghatározott határidőn 
belül tájékoztatnia kell a kormánytisztviselő összeférhetetlenségével kapcsolatos 
bejelentésről a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet. Ezen köte-
lezettség szabályszerű teljesítése érdekében a jogalkotó a Kormány munkáltatói 
feladatainak ellátásában közreműködő kormányzati személyügyi igazgatásra kije-
lölt szervnek ad jelentős hatáskört, hiszen a kormányzati személyügyi igazgatásra 
kijelölt szervnek a feladata ellenőrizni a kormánytisztviselő összeférhetetlenségé-
vel kapcsolatos bejelentésről szóló tájékoztatást. Ha az ellenőrzés során megálla-
pításra kerül, hogy a munkáltatói jogkörgyakorlás nem megfelelő, a kormányzati 
személyügyi igazgatásra kijelölt szerv határidő tűzésével felhívja a munkáltatói 
jogkör gyakorlóját a szükséges intézkedés megtételére (vö. R6. 17. §).

4. Eljárási szempontból a törvény kiemeli, hogy ha a munkáltatói jogkör gyakorló-
jának összeférhetetlenségi ok jut a tudomására, a jogkövetkezmények megjelölé-
sével köteles haladéktalanul írásban felszólítani a kormánytisztviselőt azzal, hogy 
az összeférhetetlenséget harminc napon belül szüntesse meg. Amennyiben a kor-
mánytisztviselő az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított har-
minc napon belül nem szünteti meg, kormányzati szolgálati jogviszonya a törvény 
erejénél fogva megszűnik.

Természetesen maga a kormánytisztviselő is köteles haladéktalanul írásban 
bejelenteni, ha vele szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok 
merül fel, illetve, ha kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt össze-
férhetetlen helyzetbe kerül.

5. A kormánytisztviselő integritását biztosító rendelkezések is megjelennek a tör-
vényben, melyek értelmében a kormánytisztviselő pártban tisztséget nem viselhet, 
párt nevében vagy érdekében – az országgyűlési, az európai parlamenti, illetve a 
helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve – közszereplést 
nem vállalhat. Közszereplésnek minősül minden olyan tevékenység, amely túllép a 
kormánytisztviselő párton belüli, tagi szerepvállalásán, és jellemzően a nyilvános-
ság előtt zajlik. Szokás e szabályokat a politikai összeférhetetlenség kategóriája 
alá sorolni.

A fentiek értelmében, ha tehát a kormánytisztviselő az országgyűlési, az európai 
parlamenti és a helyi önkormányzati választásokon indulva, a kampány során vállal 
közszereplést, azzal nem jön létre összeférhetetlenség, ugyanis összeférhetetlen-
ségi helyzetbe csak megválasztása esetén kerülne.

6. A törvény rögzíti a gazdasági összeférhetetlenség, azaz a gazdasági társaságok-
ban való tisztségviselés szabályait is. A kormánytisztviselő főszabály szerint nem 
lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag. 
A tilalom alól kivétel jelent, ha a gazdasági társaság önkormányzati, köztestületi 
többségi tulajdonban, vagy állam által alapított vagy az állam által létrehozott 
szervezet által önállóan, vagy más állam által alapítottal, állam által létrehozott 
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szervezettel vagy államháztartáson kívüli szervezettel közösen alapított (köz)ala-
pítvány közvetlen vagy közvetett tulajdonában, vagy tartósan állami tulajdonban 
van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító tulajdonosi részesedés 
alapján delegálja, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett 
befolyás mértéke – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alap-
ján számítva – legalább ötven százalék.

7. A Kit. rögzít két olyan speciális esetet is, amelyek nem keletkeztetnek összefér-
hetetlenséget.

a) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget az olyan állami befolyás gyakorlása 
következtében gazdasági társaságban vagy más szervezetben keletkező vezető 
tisztségviselői, illetve felügyelőbizottsági, auditbizottsági tagság, amelynek alapja 
az államháztartás, illetve a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítése 
érdekében hozott állami intézkedés, különös tekintettel az állami tőkeemelésre, 
kölcsönnyújtásra, kezesség-, illetve garanciavállalásra.

b) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget a nemzetközi közigazgatási szakértői 
tevékenység, ha a kormánytisztviselő és a digitális megoldások exportjával és 
programjának fejlesztésével összefüggő feladatok koordinációját ellátó szerve-
zet közötti, erre irányuló megállapodást a munkáltatói jogkör gyakorlója előzete-
sen engedélyezi, és a tevékenység időtartama tárgyévenként a hat hónapot nem 
 haladja meg.

8. A jogalkotó az összeférhetetlenségi szabályok közül nem emelte át azon korábbi 
rendelkezést, miszerint a kormánytisztviselő nem folytathat olyan tevékenységet, 
nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pár-
tatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné. Ez azzal magyarázható, 
hogy a Kit. külön jogintézményként rögzíti az érdemtelenség esetkörét, melynek 
megállapítása esetén a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát fel-
mentéssel kell megszüntetni (vö. Kit. 109. §). A kormánytisztviselő tehát a Kit. 
hatálya alatt sem tanúsíthat olyan magatartást, amely alkalmas arra, hogy az őt 
foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv jó hírnevét vagy a jó közigazgatásba 
vetett bizalmat súlyosan rombolja [vö. Kit. 109. (2) bek. a) pontja]. Ez jelenti vol-
taképpen a pálya presztízséből fakadó összeférhetetlenséget.

9. Lényeges változás, hogy a Kit. – a korábbi szabályozással ellentétben – nem 
határozza meg a vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselő összeférhetetlensé-
gére vonatkozó szigorúbb rendelkezéseket sem, tekintettel arra, hogy az előzőek-
ben ismertetett összeférhetetlenségi szabályok egységesen kerülnek alkalmazásra, 
vezetői álláshelytől függetlenül.
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10. Az R6. szerint a közszolgálati szabályzatnak többek között tartalmaznia kell 
az együttalkalmazási tilalomra és az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat, 
ennek keretében:

−	 a további munkavégzésre irányuló jogviszony munkáltatói jogkör gyakorló 
általi engedélyezésének rendjét;

−	 a gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszony, valamint a kö-
zérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszony munkáltatói 
jogkör gyakorlója részére történő bejelentésének és a munkáltatói jogkört 
gyakorló általi engedélyezésének rendjét.

96. § [A teljesítményértékelés]

(1) A kormánytisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör 
gyakorlója írásban értékelheti (teljesítményértékelés). A teljesítményér-
tékelés szükség szerint, a munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelése 
alapján végezhető el.

(2) A kormánytisztviselő kérelme esetén a munkateljesítményét tárgy-
évben egyszer értékelni kell.

(3) A teljesítményértékelés alapján a kormánytisztviselő
a) illetménye az adott besorolási kategóriához tartozó összegha-

táron belül legfeljebb 20%-kal csökkenthető, illetve legfeljebb 
30%-kal növelhető,

b) részére teljesítmény elismerés fizethető.
(4) A kormánytisztviselő teljesítményértékelésének részletes szabályait 

a Kormány rendeletben határozza meg.
(5) A teljesítményértékelés megsemmisítése iránt a kormánytisztviselő 

közszolgálati jogvitát kezdeményezhet.

1. A Kit. lényegesen átalakította a teljesítményértékelés rendszerét is. A korábbi 
szabályozással ellentétben először a központi, majd később a területi kormányzati 
igazgatásban megszűnt a minősítés jogintézménye, valamint a teljesítményérté-
kelés kötelező, ciklusan ismétlődő jellege, amivel lényegesen kibővült a munkál-
tatói jogkör gyakorlójának döntési szabadsága. Az új szabályok értelmében a kor-
mánytisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelése 
alapján, szükség szerint írásban értékelheti.

2. Tekintettel arra, hogy a teljesítményértékelés nem kötelező, a törvény lehe-
tőséget biztosít arra, hogy a kormánytisztviselő saját maga kezdeményezze a 
munkateljesítményének értékelését. Ebben az esetben a munkáltatói jogkör gya-
korlójának – az erre irányuló kérelem alapján – a teljesítményértékelést az adott 
tárgyévben egyszer el kell végeznie. A teljesítményértékelés kormánytisztviselő 
általi kezdeményezésének rendjét a közszolgálati szabályzat határozza meg.
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3. A teljesítményértékelés részletszabályait a kormányzati igazgatási szervek-
nél foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről szóló 89/2019. 
(IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) tartalmazza. A végrehajtási szabá-
lyok értelmében a kormánytisztviselő teljesítményértékelésének kötelező elemei 
mellett értékelhetőek az ún. kiválósági elemek is.

a) Kötelező elemek:
−	 az adott álláshelyen ellátandó feladat végrehajtásának, valamint
−	 feladatok végrehajtásához kapcsolódó alap- és szakmai kompetenciák 

 értékelése.

b) Kiválósági elemek:
−	 a stratégiai célokban való közreműködés;
−	 az év közbeni többletfeladatok ellátása;
−	 a határidő előtti feladatteljesítés, valamint
−	 az innovatív feladatmegoldás, új szakmai módszerekre való törekvés.

A hivatali szervezet vezetőjének lehetősége van a közszolgálati szabályzatban 
meghatározni a fentieken kívül a teljesítményértékelésnél alkalmazható egyéb ki-
válósági elemeket is [vö. R7. 4. § (2) bek.].

A munkáltatói jogkör gyakorlója, vagy akire a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
teljesítményértékeléssel kapcsolatos jogkört átruházza, a kiválósági elemek közül 
legfeljebb két kiválósági elemet értékelhet az értékelt személy értékelési időszak-
ban végzett feladatellátására való figyelemmel, azonban a kormánytisztviselő erre 
irányuló kérelme esetén a teljesítményértékelés során az értékelő vezetőnek kivá-
lósági elemeket is értékelnie kell.

Az értékelő vezető a kötelező elemeket egyenként 0–80 pontig terjedő, az 
 értékelni kívánt kiválósági elemeket 0–20 pontig terjedő mérőskálán értékeli. Az 
értékelés függvényében a teljesítményszint lehet „kivételes”, „jó”, „megfelelő”, 
„átlag alatti” vagy „elfogadhatatlan” (vö. R7. 5. §).

A teljesítményértékelés során az értékelő vezető értékelő megbeszélésen ismer-
teti a kormánytisztviselővel az eredményeket. A kormánytisztviselő ezt megelőző-
en önértékelést folytathat le (R7. 10. §). A kormánytisztviselő észrevételt tehet a 
teljesítményértékelés során, melyet írásban rögzíteni kell (Vö. R7. 7. és 10. §).

4. A Kit. lényeges jogkövetkezményeket határoz meg a teljesítményértékelés ered-
ményének függvényében.

A Kit. rendszerében a kormánytisztviselő teljesítménye rendkívül fontos tényező 
lehet az illetmény meghatározása során. A jogalkotó már a szakszerűség elvéhez 
kapcsolódóan is kiemeli, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a szakmai képes-
ségek, a képzettség, a gyakorlat, valamint a teljesítmény alapján határozza meg a 
kormánytisztviselő illetményét a törvényben meghatározott keretek között [vö. Kit. 
65. § (3) bek.]. Ezt a szabályt tovább erősíti a Kit. azon rendelkezése, miszerint 
a kormánytisztviselő megállapított illetménye teljesítményértékelés alapján mó-
dosítható. Az illetmény azonban abban az esetben teljesítményértékelés nélkül is 
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módosítható, ha azt a kormánytisztviselő által betöltött álláshely besorolási kate-
góriájának módosulása teszi szükségessé [vö. Kit. 134. § (5) bek.]. Tehát minden 
olyan esetben, amikor az illetmény módosítása nem a kormánytisztviselő által be-
töltött álláshely besorolási kategóriájának módosulása miatt szükséges, csak tel-
jesítményértékelés alapján módosítható az illetmény (függetlenül a naptári évtől).

A teljesítményértékelés alapján a kormánytisztviselő:
−	 illetménye az adott besorolási kategóriához tartozó összeghatáron („sávon”) 

belül legfeljebb 20%-kal csökkenthető, illetve legfeljebb 30%-kal növelhető;
−	 részére az érdemek elismerésének új juttatásaként teljesítményelismerés 

fizethető azzal a feltétellel, ha a kormánytisztviselő egyéni teljesítmény-
értékelésének eredménye elérte legalább „jó teljesítményszint” fokozatot 

(vö. R6. 29. §).
Fontos kiemelni, hogy amennyiben a kormánytisztviselő a teljesítményértéke-

lés eredményeként átlag alatti vagy elfogadhatatlan teljesítményszintet ér el, nem 
megfelelő munkavégzés jogcímén fel kell őt menteni [vö. Kit. 107. § (5) bek.].

5. A teljesítményértékelés megsemmisítése iránt a kormánytisztviselőnek lehető-
sége van közszolgálati jogvitát kezdeményezni. A teljesítményértékeléssel kapcso-
latos panaszügyek továbbra is a Közszolgálati Döntőbizottság hatáskörébe tartoz-
nak [vö. Kit. 168. § (2) bek. c) pont].

6. A Kit. a teljesítményértékelés rendszereivel kapcsolatos módszertani támogatás-
sal összefüggő feladatokat a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter 
által vezetett személyügyi központ által ellátandó feladatok részeként határozza 
meg (vö. R3. 4. §). A teljesítményértékelés kizárólag elektronikus úton történik 
[vö. R7. 2. § (2) bek.].

97. § [A képzés]

(1) A kormánytisztviselő köteles és jogosult a Kormány, a kormányzati 
igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter, illetve a mun-
káltatói jogkör gyakorlója által előírt képzésben, továbbképzésben, átkép-
zésben vagy közigazgatási vezetőképzésben (a továbbiakban együtt: kép-
zés) részt venni.

(2) A képzést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem biztosítja.

(3) A kormánytisztviselőnek az előírt képzés és az ezzel összefüggő be-
számolási vagy vizsgakötelezettség teljesítése miatt kieső munkaidőre 
járó illetményét a kormányzati igazgatási szerv köteles megtéríteni.

(4) A képzés költségeit a kormánytisztviselő köteles megtéríteni a kor-
mányzati igazgatási szervnek, ha neki felróható okból a képzést elmu-
lasztja, illetve az előírt követelményeket nem teljesíti.
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(5) Ha a kormánytisztviselő a képzést a munkáltatói jogkör gyakorló-
jának felróható okból mulasztja el, illetve nem teljesíti, akkor a képzés 
költségeit a kormányzati igazgatási szerv köteles a kormánytisztviselőnek 
megtéríteni.

(6) A kötelező képzések részletszabályait a Kormány rendeletben álla-
pítja meg.

1. A Kit. jelentős mértékben átalakította a kormánytisztviselő képzésének intéz-
ményrendszerét. Tekintettel arra, hogy az álláshelyalapú kormányzati igazgatás 
rendszerében az álláshely betöltésének szakmai feltételei között szerepel a meg-
felelő képzési kötelezettség teljesítése, a korábbi szabályozáshoz képest egy jóval 
rugalmasabb, a munkáltatói jogkör gyakorlójának nagyobb döntési szabadságot 
biztosító szabályozási környezet került kialakításra. „A képzés esetében is igaz te-
hát, hogy a hangsúly a törvényi szabályozás irányából egyre inkább rendeleti szint-
re helyeződik, illetve decentralizálódik.”215

A korábban központilag meghatározásra kerülő, de a kormánytisztviselő által 
ellátott feladatkört kevésbé figyelembe vevő képzési előírások helyett:

−	 a Kormány;
−	 a kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter, 

valamint
−	 a munkáltatói jogkör gyakorlója határozhatja meg, hogy a kormánytisztvi-

selőnek milyen képzésben, továbbképzésben, átképzésben vagy közigaz-
gatási vezetőképzésben kell részt vennie az álláshelyen ellátandó feladatra 
való tekintettel.

A Kit. a fentiekkel összefüggésben rögzíti, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója 
által előírt vagy engedélyezett, a kormánytisztviselő feladataival kapcsolatos in-
dokolt és szükséges képzést és továbbképzést a kormánytisztviselőt foglalkoztató 
kormányzati igazgatási szervnek kell biztosítania [vö. Kit. 91. § (1) bek. g) pont]. 
További fontos rendelkezés, hogy a képzésben való részvételhez szükséges időre 
a kormánytisztviselő mentesül a rendelkezésre állási, valamint a munkavégzési 
kötelezettségének teljesítése alól [vö. Kit. 93. § (2) bek. g) pont].

Ugyanakkor arra is lehetőség van, hogy a kormánytisztviselő munkájának minél 
magasabb színvonalon történő ellátásához szükséges ismeretek megszerzése érde-
kében a kormányzati igazgatási szerv képzési, továbbképzési támogatást nyújtson, 
például tanulmányi munkaidő- kedvezmény formájában (vö. Kit. 151. §). A képzés 
törvény szerinti támogatására a kormánytisztviselő a szülési szabadság, illetve a 
gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje alatt is 
jogosult [vö. Kit. 153. § (1) bek.].

Fontos megjegyezni, hogy a képzésben való részvétel egyszerre jelent jogot és 
kötelezettséget, illetve ami a kormánytisztviselő oldalán jogosultságként jelenik 
meg, az a munkáltató részéről kötelezettséget keletkeztet [vö. Kit. 91. § (1) bek. 
g) pontja].

215 Ludányi (2019): i. m. 87.



299

xv. fejezet

2. A képzési rendszer működését és annak feltételeit – főszabály szerint – tovább-
ra is a Nemzeti Közszolgálati Egyetem biztosítja. Jogszabály azonban másként is 
rendelkezhet. Ezzel összefüggésben rögzíti a Kit., hogy a kormánytisztviselő kép-
zésével, továbbképzésével, vizsgáztatásával összefüggő központi nyilvántartást a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem működteti [vö. Kit. 177. § (9) bek.].

3. A korábbi szabályozással összhangban rögzíti a jogalkotó a képzés költségének 
megtérítésére vonatkozó rendelkezések körét. A képzés költségeit a kormánytiszt-
viselő köteles megtéríteni a kormányzati igazgatási szervnek, ha neki felróható 
okból a képzést elmulasztja, illetve az előírt követelményeket nem teljesíti [vö. Kit. 
97. § (4) bek.]. Ezzel szemben, ha a kormánytisztviselő a képzést a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának felróható okból mulasztja el, illetve nem teljesíti, akkor a 
képzés költségeit a kormányzati igazgatási szerv köteles a kormánytisztviselőnek 
megtéríteni [vö. Kit. 97. § (5) bek.].

4. A képzéssel kapcsolatos részletszabályokat:
−	 a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) 

Korm. rendelet,
−	 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerü-

leti) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R4.), valamint

−	 a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzésé-
ről, továbbképzéséről, átképzéséről, valamint a közigazgatási vezetőkép-
zéséről szóló 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 
rögzíti.

Az R4. rögzíti azokat a speciális szabályokat, amelyek a kormányhivatali tisztvi-
selő továbbképzési kötelezettségére vonatkoznak. Így például:

−	 kormányhivatali kormánytisztviselő a továbbképzési kötelezettségét a kor-
mánytisztviselőt foglalkoztató területi kormányzati igazgatási szerv, vala-
mint a Kormány által előírt továbbképzéssel teljesíti;

−	 a továbbképzések közszolgálati, valamint belső továbbképzések lehetnek 
(a belső továbbképzések aránya legfeljebb az előírt kötelezettség 25%-a 
lehet);

−	 a közszolgálati továbbképzési programok fejlesztéséről és megvalósításá-
ról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem gondoskodik, ugyanakkor a területi 
kormányzati igazgatási szervnek is lehetősége van belső továbbképzéseket 
szervezni (vö. R4. 12. §).

5. A Kit. 151. §-a rendezi a tanulmányi jellegű támogatások szabályait. A kor-
mánytisztviselő számára szellemi fejlődéséhez, a munkájának minél magasabb 
színvonalon történő ellátásához szükséges ismeretek megszerzéséhez, illetve bőví-
téséhez nyújtható támogatások az ösztöndíj, a képzési, továbbképzési támogatás 
és a nyelvtanulási támogatás. Az ösztöndíj és a támogatások mértékét és igény-
bevételének módját – a Kormány rendeletében meghatározott keretek között –  
a kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabályzata állapítja meg. Fontos 
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megjegyezni, hogy a kormánytisztviselő és a kormányzati igazgatási szerv tanul-
mányi szerződést is köthet. A tanulmányi szerződésben a kormányzati igazgatási 
szerv vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a kormánytisztviselő 
 pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmányokat folytatja, 
és a képzettség megszerzése után a támogatás mértékével arányos időn – de leg-
feljebb öt éven – keresztül kormányzati szolgálati jogviszonyát nem szünteti meg. 
A tanulmányi szerződést írásba kell foglalni. Ezekről bővebben szólunk a juttatá-
sokkal kapcsolatos magyarázatainkban (vö. Kit. XIX–XX. fejezetek).

Az R6. szerint a közszolgálati szabályzatnak többek között tartalmaznia kell 
az ösztöndíj és a tanulmányi jellegű támogatások igénylésének és elbírálásának 
rendjét is.

6. Fontos utalni arra, hogy a kormánytisztviselő saját elhatározása alapján isko-
larendszerű oktatásban, képzésben csak a kormányzati igazgatási szervnek tett 
előzetes bejelentés vagy tanulmányi szerződés alapján folytathat tanulmányokat.  
A kormányzati igazgatási szerv ugyanakkor csak abban az esetben korlátozhatja 
az oktatásban, képzésben való részvételt, ha az a kormányzati érdek aránytalan 
sérelmével járna. Itt tehát egy érdekmérlegelési szituáció merülhet fel. A kép-
zésben résztvevő részére tanulmányi munkaidő-kedvezményként a tanulmányok 
folytatásához szükséges szabadidőt biztosítani kell, a tanulmányi mentesítés idő-
tartamára a kormánytisztviselő illetményre jogosult, a kormánytisztviselő köteles 
ledolgozni a tanulmányi mentesítés időtartamát [vö. Kit. 151. § (14) bek.].

7. A feladatok hatékonyabb ellátásának biztosítása jegyében, amennyiben a kor-
mánytisztviselő által betöltött álláshelyre meghatározott feladatokban olyan válto-
zás következik be, amelynek hatékony ellátására a kormánytisztviselő iskolai vég-
zettsége, szakképzettsége, szakképesítése, szakmai tapasztalata nem megfelelő, 
a kormányzati igazgatási szerv az álláshelyet más kormánytisztviselővel betöltet-
heti. A változás a kormányzati igazgatási szerv érdekkörében felmerülő ok lehet. 
E „minőségi csere” – mint felmentési esetkör – tekintetében érvényesül viszont a 
kormányzati igazgatási szerv sajátos, célzott képzésfelajánlási kötelezettsége; a 
kormányzati igazgatási szerv köteles felajánlani annak lehetőségét, hogy a kor-
mánytisztviselő a feladatok ellátásához szükséges iskolai végzettséget, szakkép-
zettséget, szakképesítést az iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés 
megszerzéséhez az oktatási intézmény által biztosított észszerű határidőn belül 
megszerezze [vö. Kit. 108. § (1)–(2) bek.]. Amennyiben tehát a kormánytisztviselő 
meghatározott határidőn belül vállalja a végzettség megszerzését, a kormányzati 
igazgatási szervnek kötelessége ezt lehetővé tenni.

8. Kapcsolódik a képzés lehetőségéhez, hogy a Kit. bevezeti, ismeri az ún. alkotói 
szabadság jogintézményét („szabbatikál”). A kormányzati igazgatási szerv a kor-
mánytisztviselő részére négyévente egyszer tizenöt nap fizetett, valamint azon túl 
fizetés nélküli alkotói szabadságot biztosíthat valamely képzettség, szakképzett-
ség, végzettség, szakvizsga, valamint tudományos fokozat megszerzése céljából 
[vö. Kit. 151. § (18) bek.].
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98. § [Az elévülés]

(1) A kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igény három év 
alatt évül el.

(2) A bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére irányuló igény öt év, 
ha a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, ennek megfelelő idő 
alatt évül el.

(3) A bűncselekménnyel okozott személyiségi jogi sérelem miatt fizeten-
dő sérelemdíj iránti igény öt év, ha a büntethetőség elévülési ideje ennél 
hosszabb, ennek megfelelő idő alatt évül el.

(4) A kártérítés – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a károkozás 
bekövetkeztekor nyomban esedékes.

(5) A sérelemdíj – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a személyi-
ségi jogi sérelem bekövetkezésekor nyomban esedékes.

(6) Az igény elévülése az esedékessé válástól kezdődik. Az igény elévü-
lését hivatalból kell figyelembe venni.

(7) A szabadság megváltásával kapcsolatos kormánytisztviselői igény 
elévülése a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének napján kez-
dődik.

(8) Az elévült igényt bírósági úton érvényesíteni nem lehet. Az elévülés 
utáni teljesítést elévülés címén visszakövetelni nem lehet.

(9) Ha a jogosult az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, az 
akadály megszűnésétől számított hat hónapon belül ezt akkor is megte-
heti, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból hat hónapnál kevesebb van 
hátra.

(10) Az igény érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás, az igénynek 
a bíróság előtti érvényesítése, törvény szerinti közvetítő vagy békéltető 
igénybevételének kezdeményezése, az igény megegyezéssel történő mó-
dosítása, az egyezségkötés, valamint a kötelezett elismerése az elévülést 
megszakítja. Az elévülés megszakadása, illetve az elévülés megszakítását 
előidéző eljárás jogerős befejezése után az elévülési idő újra kezdődik. Ha 
az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, 
az elévülést csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg.

A Kit. a korábbi szabályozást követve rögzíti az elévülésre vonatkozó rendelkezések 
körét.

Az elévülés legfontosabb jogpolitikai indokai a következők: a régebb óta fennálló 
tisztázatlan helyezetek kiküszöbölése; a jogosult esetleges, huzamosabb ideig tartó 
nemtörődömségének „büntetése”; a bizonyíthatóság elnehezülésének felismerése.

Az elévülés mindig valamely jog állam előtti érvényesíthetőségének időmúlás 
következtében történő megszűnését jelenti. Az elévüléssel tehát maga az igény 
nem enyészik el, jogvesztés nem történik (ezt igazolja az a szabály is, amely sze-
rint az elévülés utáni teljesítést elévülés címén visszakövetelni nem lehet), ám azt 
bíróság vagy más hatóság előtt már érvényesíteni nem lehetséges.
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Főszabály szerint a kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos igény 
 három év alatt évül el, a bűncselekménnyel okozott kár megtérítésére irányuló 
igény pedig öt év alatt, ha a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, akkor 
ennek megfelelő idő alatt évül el.

Érdemi módosítás nélkül emeli át a Kit. a kártérítés, a sérelemdíj elévülésére, 
valamint az igény érvényesítésére vonatkozó egyéb eljárási szabályokat (például 
az egyes elévülési idők kezdetének a meghatározása, elévülés nyugvása, megsza-
kadása). A szabadság megváltásával kapcsolatos kormánytisztviselői igény elévü-
lésének kezdő napja a jogviszony megszűnésének a napja.

A Ptk. szabályaihoz képest fontos specialitás a közszolgálatban az, hogy az igény 
elévülését hivatalból kell figyelembe venni.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 91–98. §-okhoz
−	 Alaptörvény
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mavtv.
−	 Mt.
−	 Mvt.
−	 Ptk.
−	 1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
−	 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlő-

ségük biztosításáról
−	 2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról
−	 2020. évi LXV. törvény egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegíté-

sével összefüggő módosításáról
−	 R3.
−	 R4.
−	 R6.
−	 R7.
−	 R9.
−	 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási 

költségtérítésről
−	 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet műkö-

désének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
−	 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbkép-

zéséről
−	 MKK Hivatásetikai Kódex
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XVI. FEJEZET

A KINEVEZÉSTŐL ELTÉRŐ FOGLALKOZTATÁS (99–103. §)

Fülöp Tímea – Petrovics Zoltán

Jogpolitikai célok

1. A Kit. a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás formáit a korábbi szabályozáshoz 
képest szűkebb körben határozza meg, tekintettel arra, hogy az álláshelyalapú 
létszámgazdálkodás bevezetésével – ahogy arról a létszámgazdálkodásnál leírtak 
kapcsán már szóltunk – egy jóval rugalmasabb, a változásokra gyorsabban reagáló 
kormányzati igazgatási rendszer jött létre. A Kit. rendszerében a feladatok ellátá-
sához szükséges humán erőforrás menedzselése teljesen új alapokra helyeződött, 
aminek eredményeképpen a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás egyes esetei, mint 
például az átirányítás, a szervek közötti megállapodáson alapuló kirendelés (kivé-
ve a kormányhivatalok közötti kirendelés), valamint a határozott idejű áthelyezés 
jogintézménye megszűnt.

A Kit. XVI. fejezete szabályozza a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás alábbi ese-
teit:

−	 kormányzati érdekből történő kirendelés;
−	 külszolgálati kirendelés;
−	 belföldi és külföldi kiküldetés; valamint
−	 kormányhivatalok közötti kirendelés.216

2. A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás esetköreinek szűkítését indokolja többek 
között a kinevezésmódosítás új szabályainak meghatározása is. A Kit. értelmé-
ben ugyanis a kinevezést a munkáltatói jogkör gyakorlója – a korábbi fejezetek-
ben ismertetett módon – bármikor módosíthatja egyoldalú jognyilatkozatával, így 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának lehetősége van a kormánytisztviselőt olyan 
álláshelyen és feladatkörben foglalkoztatni, ahol a hatékony és eredményes mun-
kavégzés céljából a leginkább szükség van rá. A korábbi szabályozástól eltérően 
a kormánytisztviselőt nem illeti meg illetményen felüli külön díjazás (úgynevezett 
helyettesítési díj) azért, mert eredeti feladatköre helyett vagy eredeti feladatköre 
mellett más feladatokat is ellát. A kormánytisztviselő teljesítményének illetményen 
felüli elismerésére a törvény számos más lehetőséget biztosít, például motivációs 
elismerés vagy teljesítményelismerés formájában (vö. Kit. 141. §).

Fontos azonban azt is hangsúlyozni, hogy a kormánytisztviselőnek lehetősé-
ge van a kinevezés módosításának közlésétől számított négy munkanapon belül 

216 Utóbbi szabályait a Kit. XXXV. fejezete rögzíti.
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írásban kérni a felmentését, ha a kinevezés módosítása alapján például a kor-
mánytisztviselő munkavégzésének helye a település határán kívülire változik, vagy 
iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szakmai ta-
pasztalatának nem megfelelő feladatok ellátására kötelezik [vö. Kit. 89. § (3) bek.].

3. A fentieken kívül szükséges megjegyezni, hogy a Kit. bizonyos személyeket 
kivesz a kinevezéstől eltérő foglalkoztatásra vonatkozó általános rendelkezések 
alkalmazhatósága alól (lásd a későbbi fejezetekben részletesebben), így például 
a politikai felső vezetőre vagy a kormánymegbízottra a kinevezéstől eltérő foglal-
koztatással kapcsolatos rendelkezéseket nem kell alkalmazni [vö. Kit. 181. § (2) 
bek., 206. § (2) bek.].217

Magyarázat a Kit. §-aihoz

99. § [A kirendelésre és a belföldi kiküldetésre vonatkozó közös sza-
bályok]

(1) A kormánytisztviselő kormányzati érdekből történő kirendeléssel, 
külszolgálati kirendeléssel, belföldi és külföldi kiküldetéssel, továbbá kor-
mányhivatalok közötti kirendeléssel ideiglenesen a kinevezéstől eltérően 
is foglalkoztatható. A kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatásról szó-
ló írásbeli munkáltatói intézkedésben a Kormány rendeletében meghatá-
rozottakról kell rendelkezni.

(2) A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás a kormánytisztviselőre nézve 
– különösen a korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire 
tekin tettel – aránytalan sérelemmel nem járhat. A kinevezéstől eltérő 
foglalkoztatás abban az esetben rendelhető el, ha a másik álláshelyhez 
tartozó feladat ellátása megfelel a kormánytisztviselő iskolai végzettsé-
gének, szakképzettségének vagy szakképesítésének.

(3) A kormánytisztviselőt legalább tíz munkanappal korábban írásban 
kell tájékoztatni a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás elrendeléséről, vala-
mint annak várható időtartamáról.

(4) Nem rendelhető ki, kiküldetés keretében – beleegyezése nélkül – 
nem kötelezhető más helységben történő munkavégzésre

a) a kormánytisztviselő várandóssága megállapításától gyermeke 
hároméves koráig,

b) a kiskorú gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselő,
c) a tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gondozó kor-

mánytisztviselő,
d) a kormánytisztviselő, akinek legalább ötvenszázalékos mértékű 

egészségkárosodását rehabilitációs szakértői szerv megállapí-
totta.

217 A fejezet elkészítése során felhasznált forrás: Csóka (2019c): i. m. 48–49.
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(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott okok bármelyike a kinevezéstől 
eltérő foglalkoztatás ideje alatt következik be, akkor a kormánytisztviselő 
erre irányuló kérelmére haladéktalanul meg kell szüntetni a kinevezéstől 
eltérő foglalkoztatást.

1. Ahogy azt már korábban is említettük, a törvény taxatíve felsorolja azokat az 
eseteket, melyek során a munkáltatói jogkör gyakorlójának lehetősége van a kor-
mánytisztviselőt a kinevezéstől eltérően foglalkoztatni:

−	 kormányzati érdekből történő kirendelés;
−	 külszolgálati kirendelés;
−	 belföldi és külföldi kiküldetés; valamint
−	 kormányhivatalok közötti kirendelés formájában.

A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás jogintézménye kétségkívül a kormányza-
ti igazgatási szerv utasítási jogának egyik markáns megjelenési formája. A Kit. 
a munkáltatói jogkör gyakorlója számára ezekben az esetekben bizonyos feltéte-
lekkel lehetőséget biztosít arra, hogy egyoldalúan határozza meg például a kor-
mánytisztviselő szolgálatteljesítésének fizikai helyét – anélkül, hogy a kinevezés 
módosítására kerüljön sor. Ez a lehetőség lényegében a kinevezés módosításá-
nak alternatívája lehet azzal, hogy míg a kinevezés módosítása végleges jellegű, 
addig a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás csak ideiglenes változást eredményez. 
Megjegyzendő, a közszolgálati jog mellett a magánmunkajogi szabályozás is is-
mer ehhez hasonló jogintézményt, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatást,218 
ez utóbbi a más munkahelyen és a más munkáltatónál történő munkavégzés mel-
lett a más munkakörben való munkavégzést is (az eredeti mellett vagy helyett) 
magában foglalja. E jogintézmények közös alapja az a felismerés, hogy e tipikusan 
tartós jogviszonyok fennállása alatt előfordulhatnak olyan helyzetek, amelyekben a 
munkáltató érdekei – a kinevezés (munkaszerződés megkötése) időpontjában elő-
re nem látható körülmények következtében – szükségessé tehetik a munkavégzés 
helyének (és ezzel együtt egy másik álláshelyhez tartozó feladatok ellátásának) 
rugalmas meghatározását. A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás tulajdonképpen kü-
lönösebb tartalmi feltételt nem ír elő, az ideiglenesség azonban minden esetben 
követelmény. A jogintézmény ezt figyelembe véve közeli rokonságot mutat a rend-
kívüli munkaidő elrendelésének lehetőségével is, amely ugyancsak a kinevezésben 
foglaltak „áttörését” jelenti.

Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy a Kit. korábban részletesen tárgyalt 
általános magatartási követelményei is általános korlátját jelentik a kinevezéstől 
eltérő foglalkoztatásnak. Így annak elrendelése nem valósíthat meg joggal való 
visszaélést (vö. Kit. 64. §), megtorlás jelleggel – például a fegyelmi eljárást mel-
lőzve – nem lehet egyfajta büntetésként, joghátrányként alkalmazni.

A Kit. alaki feltételként írja elő, hogy a kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoz-
tatásról szóló munkáltatói intézkedést írásba kell foglalni, annak tartalmi elemei-
nek meghatározására pedig a Kormányt hatalmazza fel [vö. Kit. 281. § (4) bek. 

218 Vö. Mt. 53. §.
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31. pontja]. Egységes szabályokat megállapító kormányrendelet kiadására jelenleg 
nem került sor, ugyanakkor a Kit. rögzíti például, hogy a kormányhivatalok közötti 
kirendelés során (lásd részletesebben a Kit. e §-ra vonatkozó magyarázatainál) a 
kormányhivatalok közötti megállapodásnak tartalmaznia kell:

−	 a kirendelést megalapozó feladatot;
−	 a kirendelés időtartamát;
−	 a munkavégzés helyét (ha ez nem állandó, akkor ennek feltüntetését); 

továbbá
−	 a feladattal kapcsolatban felmerülő bér- és egyéb költségek viselésének 

részletes szabályait [vö. Kit. 277. § (4) bek.].

2. A Kit. a korábbi szabályozást alapul véve határozza meg azokat a további garan-
ciális elemeket, amelyeknek a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás minden esetében 
megfelelően érvényesülniük kell, és a munkáltatói jogkör gyakorlójának a kineve-
zéstől eltérő foglalkoztatás időtartama alatt is figyelemmel kell lennie e szabályok 
betartására.

Általános szabály, hogy a kinevezéstől eltérő foglalkoztatásra kizárólag abban 
az esetben kerülhet sor, ha az a kormánytisztviselőre nézve – különösen a korára, 
egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan sérelem-
mel nem jár. Ez egyfelől azt is jelenti, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójának fi-
gyelemmel kell lennie a Kit.-ben példálózó jelleggel felsorolt körülményekre. Ennek 
első lépése, hogy azokat köteles bizonyos mértékben megismerni; a kormánytiszt-
viselőnek pedig felelőssége, és együttműködési, tájékoztatási kötelezettségéből 
adódóan nemcsak joga, hanem kötelessége is a munkáltatói jogkör gyakorlója elé 
tárni e releváns körülményeket. Másfelől a kormánytisztviselő aránytalan sérelmet 
nem szenvedhet, azaz az aránytalan mértéket el nem érő sérelem okozása még 
azon a határon belül van, amelyet a kormánytisztviselőnek el kell tűrnie. Az, hogy 
mikor tekinthető aránytalannak a sérelem, megítélésünk szerint analóg módon se-
gítségül hívható az Mt. 6. §-ának indokolása – nevezetesen a méltányos mérlegelés 
követelményéhez fűzött gondolat –, miszerint az arányosság megítélése csak az 
eset összes körülményének vizsgálatával képzelhető el. A munkavállalói döntés 
akkor tekinthető arányosnak, ha a döntés – ez esetben a kinevezéstől eltérő fog-
lalkoztatás elrendelésének elmaradása – a munkáltatónak aránytalanul nagyobb 
kárt, költséget, illetve általában sérelmet okozna, mint amilyet annak elrendelése 
és végrehajtása okozna magának a kormánytisztviselőnek. Ilyen lehet – a korábbi 
ítélkezési gyakorlatot analóg módon alkalmazva – az az eset, ha a külföldi kiren-
delés vagy egy távoli helységbe történő kirendelés azzal okoz aránytalan sérelmet 
a kormánytisztviselőnek, hogy egyébként rossz egészségi állapotban lévő, idős 
hozzátartozóját (például édesanyját) ápolja, illetve gondozza rendszeresen, amit a 
kiküldetés során értelemszerűen nem tudna megtenni.219

Fontos megemlíteni, hogy amennyiben a kinevezéstől eltérő foglalkoztatásra vo-
natkozó jogszerű utasítást – ahogy azt korábban említettük – a kormánytisztviselő 
megtagadja, az jogellenes, és kötelezettségszegést jelent. Ha azonban az utasítás 

219 Vö. BH2010. 195.
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eleve jogellenes (például korlátozásba ütközik, joggal való visszaélést valósít meg, 
illetve aránytalan sérelmet okoz a kormánytisztviselőnek), ebben az esetben az 
utasítás megtagadása jogszerű.

3. A Kit. előírja a tájékoztatási kötelezettséget is, azaz a munkáltatói jogkör gya-
korlójának kötelessége a kormánytisztviselőt legalább tíz munkanappal korábban 
írásban tájékoztatni a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás elrendeléséről, valamint 
annak várható időtartamáról. Ez utóbbival kapcsolatban szabályozza a törvény pél-
dául, hogy:

−	 a kormányzati érdekből történő kirendelés időtartama nem haladhatja meg 
az egy évet, ugyanakkor a kirendelés ugyanarra a feladatra egy alkalom-
mal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható [vö. Kit. 100. § (2) bek.];

−	 a belföldi kiküldetés időtartama nem haladhatja meg alkalmanként a hat-
van munkanapot és naptári évenként a száztíz munkanapot [vö. 101. § 
(4) bek.];

−	 a kormányhivatalok közötti kirendelés a feladat ellátásáig, de legfeljebb 
naptári évenként hat hónapig tarthat, ha a munkavégzés helye nem vál-
tozik; ha a hatósági feladat ellátása hosszabb idő alatt biztosítható, a ki-
rendelés a feladatkör ellátásáig meghosszabbodik, továbbá ha a hatósági 
feladat ellátása más helységben lévő kormányhivatalnál történő munka-
végzéssel oldható csak meg, a kirendelés időtartama nem haladhatja meg 
a naptári évenkénti ötven munkanapot [vö. Kit. 277. § (2) bek.].

A kinevezéstől eltérő munkavégzés említett felső korlátja is jelzi, hogy a Kit. 
egyértelműen ideiglenességről beszél, amely ideiglenességnek nyilvánvaló módon 
nem felel meg, ha határozatlan tartamú, időkorlát nélküli kinevezéstől eltérő fog-
lalkoztatásra kerül sor.220

4. A korábbi szabályozáshoz hasonlóan a Kit. meghatározza azokat az eseteket is, 
melyek fennállása során kinevezéstől eltérő foglalkoztatásra nem kerülhet sor. Így 
nem rendelhető ki, kiküldetés keretében – beleegyezése nélkül – nem kötelezhető 
más helységben történő munkavégzésre a kormánytisztviselő:

−	 a várandóssága megállapításától gyermeke hároméves koráig;
−	 ha kiskorú gyermekét egyedül neveli;
−	 ha a tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gondozza; vagy
−	 akinek legalább ötvenszázalékos mértékű egészségkárosodását rehabilitá-

ciós szakértői szerv megállapította.

Amennyiben a fenti okok bármelyike esetlegesen a kinevezéstől eltérő foglal-
koztatás ideje alatt következik be, a kormánytisztviselő erre irányuló kérelmére 
haladéktalanul meg kell szüntetni a kinevezéstől eltérő foglalkoztatást. E körben a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának tehát nincs mérlegelési lehetősége; a kormány-
tisztviselő hitelt érdemlő igazolása a fentebb meghatározott körülmények fenn-

220 Vö. BH2006. 300.
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állásáról kötelezővé teszi számára a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás megszün-
tetését. Ellenkező esetben a kormánytisztviselő jogszerűen tagadja meg  annak 
teljesítését.

5. Indokolt utalni arra is, hogy a kormánytisztviselő kirendelése vagy kormányzati 
érdekből történő kirendelése esetén a munkáltatói jogkört gyakorlók kártérítési 
felelőssége a kormánytisztviselőnek okozott károk tekintetében egyetemleges [vö. 
Kit. 165. § (6) bek.]. E körben megítélésünk szerint alkalmazható az egykori Leg-
felsőbb Bíróság MK 123. számú állásfoglalása, melynek értelmében a kirendelés 
során bekövetkezett egészségkárosodás következményeiért az a munkáltató (jelen 
esetben kormányzati igazgatási szerv) tartozik felelősséggel, amelyik a munkálta-
tói jogokat gyakorolta, és amelyet – ehhez képest – a munkavállalóval szemben 
kötelezettségek is terheltek. Ha a munkáltatói jogokat az a kormányzati igazgatási 
szerv gyakorolta, amelyikhez a kormánytisztviselőt kirendelték, és a kirendelő kor-
mányzati igazgatási szerv tevékenysége a kormánytisztviselő munkavégzésével 
nincs összefüggésben, azt a kérdést, hogy a kárt a munkáltató ellenőrzési körén 
kívül eső elháríthatatlan ok okozta-e, kizárólag a foglalkoztató kormányzati igaz-
gatási szerv oldaláról kell vizsgálni és elbírálni. (Megjegyzendő, hogy az MK 123. 
számú állásfoglalás szövegében nem „ellenőrzési körről”, hanem a korábbi termin-
ológia szerinti „működési körről” van szó, ám ezt indokolt az ellenőrzési kör fogal-
mával „helyettesíteni” a hatályos törvényi fogalomhasználat szerint.) Egyéb ese-
tekben a kirendelő vagy a foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv csak akkor 
mentesülhet a kártérítési felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a károsodást előidéző 
ok nemcsak a saját, hanem a másik munkáltató ellenőrzési körén is kívül esett, és 
az annak részéről sem volt objektíve elhárítható.221

A működési kör fogalmát a gyakorlat rendkívül széles körben értelmezte.  
A munkáltató működési körébe tartoztak különösen a munkáltató feladatai során 
kifejtett tevékenységgel összefüggő magatartásból, a használt anyag, felszerelés, 
berendezés, energia tulajdonságából, állapotából, mozgatásából és működéséből 
eredő okok. A működési körön kívül lényegét tekintve csak az került, ami függet-
len volt a munkáltató tevékenységétől és annak körülményeitől. Az ellenőrzési kör-
be ezzel szemben a munkáltató mint károkozó esetében azok az objektív tények és 
körülmények tartoznak bele, amelyekre a munkáltatónak ráhatása, illetve befolyá-
sa lehet. A működési körbe tehát olyan körülmények is beletartozhattak, amelyekre 
a munkáltatónak még közvetett ráhatása sem volt.222 A Kúria a munkáltatónak a 
munkavállalója egészségi állapotában bekövetkezett károkért fennálló felelőssé-
gének egyes kérdéseiről szóló 1/2018. (VI. 25.) KMK véleményében akként fogal-
maz, hogy „általában a munkáltató ellenőrzési körébe tartozik a telephelyen (szék-
helyen stb.) kívül végzett munka kijelölt, körülhatárolt helyszíne, ideértve annak 
adottsá gait; a munkavégzés tárgyául szolgáló dolog, növény, állat, talaj, valamint 
a munkáltató által üzemben tartott, vagy ténylegesen használt járművel, annak a  
munkáltató által megbízott vezetője magatartásával, mulasztásával összefüggő  
 
221 Legfelsőbb Bíróság MK 123. számú állásfoglalás.
222 10/2016. számú munkaügyi elvi döntés.
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körülmény”. Amint Lőrincz György rámutat, a munkáltató ellenőrzési körébe „azok a 
körülmények tartoznak, amelyekre a munkáltatónak harmadik személyhez képest 
elsődleges és közvetlen ráhatása, befolyása van, vagy ennek lehetősége fennáll. 
Ez a ráhatás, befolyás különösen dolgok birtoklását vagy személyek és folyamatok 
közvetlen irányításával kapcsolatos jogot (együtt: a körülmények feletti objektív 
uralmat, potestast) jelent, de nem feltételezi e körülmények alakításának minden 
esetben érvényesülő képességét.”223

Kapcsolódó jogi szabályozás a 99. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Külszolg. tv.
−	 Mt.

Kapcsolódó joggyakorlat a 99. §-hoz
−	 BH2006. 300.
−	 BH2010. 195.
−	 MK 123. számú állásfoglalás

100. § [A kormányzati érdekből történő kirendelés]

(1) A miniszterelnök, az általa kijelölt miniszter vagy miniszterek, vagy a 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára döntése alapján 
– az érintett kormányzati igazgatási szerv vezetője véleményének kikéré-
sét követően – kormányzati érdekből a kormányzati igazgatási szerv kor-
mánytisztviselője határozott időre kirendelhető egy másik kormányzati 
igazgatási szervhez.

(2) A kormányzati érdekből történő kirendelés időtartama nem haladhat-
ja meg az egy évet. A kirendelés ugyanarra a feladatra egy alkalommal, 
legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. A kirendelés lejártát követően 
a kormánytisztviselőt a kinevezése szerinti kormányzati igazgatási szerv 
köteles eredeti álláshelyen továbbfoglalkoztatni.

(3) A kormányzati érdekből történő kirendelés időtartamára a kormány-
tisztviselő a kinevezésben foglalt illetményre jogosult a kirendelés helye 
szerinti szervtől, a kirendelés időtartama alatt az illetmény csak a kor-
mánytisztviselő javára módosítható.

1. A Kit. a korábbi szabályozást alapul véve emeli át a kormányzati érdekből tör-
ténő kirendelés legfőbb szabályait. E jogintézmény alkalmazása tovább erősíti az 
álláshelyalapú létszámgazdálkodás azon alapelvét, miszerint a Kormány munkálta-
tói szerepkörében egyoldalú intézkedésével a humán erőforrást olyan álláshelyen 
biztosítja, ahol arra a leginkább szükség van.

223 Lőrincz (2020c): i. m. 10.
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A kormányzati érdekből történő kirendelésre változatlanul a miniszterelnök, az 
általa kijelölt miniszter vagy miniszterek, valamint a Miniszterelnöki Kormányiroda 
közigazgatási államtitkára döntése alapján kerülhet sor.

2. A kirendelés időtartama kizárólag határozott időre szólhat, amelynek maximális 
időtartama az egy évet nem haladhatja meg. A kirendelés azonban ugyanarra a 
feladatra egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható. Hangsúlyozni 
szükséges továbbá azt a garanciális szabályt is, hogy a kirendelés lejártát követően 
a kormányzati igazgatási szervnek kötelezettsége a kormánytisztviselőt az eredeti 
álláshelyen továbbfoglalkoztatni.

3. A kormányzati érdekéből történő kirendelés esetén a kormánytisztviselő illet-
ménye általános szabály szerint nem változik, a kormánytisztviselő továbbra is 
a kinevezésben foglalt illetményre jogosult a kirendelés helye szerinti szervtől. 
Amennyiben a kirendelés időtartama alatt a kormánytisztviselő illetménye mégis 
módosulna, az csak a kormánytisztviselő javára változhat.

4. Korábban szó esett arról, hogy a Kit. rendelkezései szerint ha egy álláshely hat 
hónapon át betöltetlen, azt a Kormány – a rendeletében meghatározottak szerint –  
határozatával a központosított álláshelyállományba helyezi. A kormányzati érdek-
ből történő kirendelés jogintézményének tekintetében a jogalkotó kivételt tesz az-
zal, hogy nem minősül betöltetlennek az az álláshely, amelyen a kormánytisztviselő 
kormányzati érdekből történő kirendelésére kerül sor [vö. Kit. 55. § (3) bek.].

5. Fontos kiemelni, hogy a kormányzati érdekből történő kirendelés szabályai 
irányadók a kormányhivatalok közötti kirendelésre vonatkozó megállapodás tekin-
tetében is azzal, hogy:

a) az alapvető munkáltatói jogokat a kirendelő hivatali szervezetének vezetője 
gyakorolja a törvényben foglalt eltérésekkel;

b) a megállapodás alapján a kirendelés a feladat ellátásáig, de legfeljebb nap-
tári évenként hat hónapig tarthat, ha a munkavégzés helye nem változik; 
ha a hatósági feladat ellátása hosszabb idő alatt biztosítható, a kirendelés 
a feladatkör ellátásáig meghosszabbodik;

c) ha a hatósági feladat ellátása más helységben lévő kormányhivatalnál tör-
ténő munkavégzéssel oldható csak meg, a kirendelés időtartama nem ha-
ladhatja meg a naptári évenkénti ötven munkanapot.

A kormányhivatalok közötti kirendelés történhet keretmegállapodás formájában 
is [vö. Kit. 277. § (2) bek.].

Kapcsolódó jogi szabályozás a 100. §-hoz
−	 Kit.
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101. § [A belföldi kiküldetés]

(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója – (2) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – a szokásos munkavégzési hely szerinti településen kívüli mun-
kavégzésre kötelezheti a kormánytisztviselőt. Ennek feltétele, hogy a kor-
mánytisztviselő a kiküldetés időtartama alatt is a munkáltatói jogkör gya-
korlója irányítása és utasítása alapján végezze a munkát.

(2) Nem kötelezhető a 14 év alatti gyermeket nevelő kormánytisztviselő 
belföldi kiküldetésre a lakóhelye szerinti település közigazgatási határán 
kívülre.

(3) Nem minősül belföldi kiküldetésnek, ha a kormánytisztviselő a mun-
káját – a munka természetéből adódóan – szokásosan a kormányzati igaz-
gatási szerv székhelyén kívül végzi, valamint, ha olyan településen végzi, 
amely a kormányzati igazgatási szerv szervezetszerű működéséhez tar-
tozik.

(4) A belföldi kiküldetés időtartama nem haladhatja meg alkalmanként a 
hatvan munkanapot és naptári évenként a száztíz munkanapot.

(5) A belföldi kiküldetésben lévő kormánytisztviselőnek többletköltségei 
fedezetére és a napidíjára vonatkozó szabályokat a Kormány rendeletben 
állapítja meg.

(6) Az ideiglenes – három hónapot meg nem haladó – külföldi kiküldetés 
e §-tól eltérő szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.

A Kit. a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás egyik formájaként rögzíti a kiküldetést, 
melynek két fajtája különböztethető meg; a belföldi és a külföldi kiküldetés.

1. A Kit. lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a munka-
végzés helye szerinti településen kívüli munkavégzésre kötelezze a kormánytiszt-
viselőt, amennyiben azt a feladat ellátása indokolja. Hangsúlyozni szükséges, hogy 
a kormányzati szolgálati jogviszony fennállását érdemben nem módosítja a belföldi 
kiküldetés, hiszen a kormánytisztviselő a kiküldetés időtartama alatt is a munkál-
tatói jogkör gyakorlójának utasításait köteles teljesíteni.

Változás azonban, hogy a belföldi kiküldetés időtartamát naptári évenként a 
korábbi negyvennégy munkanap helyett száztíz munkanapban, alkalmanként pedig 
hatvan munkanapban maximálja a törvény.

2. A Kit. a belföldi kiküldetés jogintézményét kiegészíti egy családbarát jellegű 
garanciális szabállyal is, mely szerint belföldi kiküldetésre nem kötelezhető a kor-
mánytisztviselő abban az esetben, ha:

−	 14 év alatti gyermeket nevel, és
−	 belföldi kiküldetés szerinti munkavégzés helye a lakóhelye szerinti település 

közigazgatási határán kívülre esik.
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3. A Kit. rögzíti, hogy mely eset nem minősül belföldi kiküldetésnek. Nem tekinthe-
tő belföldi kiküldetésnek, ha a kormánytisztviselő:

a) a munkáját – a munka természetéből adódóan – szokásosan a kormányzati 
igazgatási szerv székhelyén kívül végzi, valamint

b) ha olyan településen végzi, amely a kormányzati igazgatási szerv szerve-
zetszerű működéséhez tartozik.

4. A belföldi kiküldetés egyéb végrehajtási szabályait az R6., míg a külföldi kikülde-
tés részletszabályait a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről 
szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R15.) rögzíti.

A belföldi kiküldetés ideje alatt a kormánytisztviselő napidíjra és költségtérítés-
re jogosult. E körben analóg módon utalni lehet a BH1994. 351. számú döntésre, 
melyben az egykori Legfelsőbb Bíróság kimondta, hogy a kiküldetési költségek cél-
ja a telephelyen kívül történő munkavégzés következtében felmerült többletköltsé-
gek megtérülése.224

A végrehajtási szabályok értelmében csak a fővárosi és megyei kormányhivatal 
kormánytisztviselőjét illeti meg a kiküldetés időtartamára az élelmezésével kap-
csolatos többletköltségek fedezete céljából adott élelmezési költségtérítés, azaz 
az ún. napidíj [vö. R6. 27. § (1) bek.]. Ugyanakkor a jogalkotó azt is kimondja, 
hogy kiküldetés esetén a kormányzati igazgatási szerv – a fővárosi és megyei kor-
mányhivatal kormánytisztviselője esetében a napidíjon felül – köteles a kormány-
tisztviselő számára megfizetni a kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt 
többletköltségeit [vö. R6. 27. § (4) bek.].

A napidíj mértéke a költségvetési törvényben a Kttv. tekintetében meghatá-
rozott illetményalap egy munkanapra eső összegének 25%-a (jelenleg: 460 Ft).  
A napidíj ugyanakkor átalányként is elszámolható, ha a kormánytisztviselő havon-
ta, rendszeresen végez munkát kiküldetésben. Az átalányt a napidíj és a havi átlag-
ban kiküldetésben töltött naptári napok figyelembevételével kell meghatározni [vö. 
R6. 27. § (2) bek.]. Az R6. 27. § (3) bekezdése értelmében a napidíj kiszámításá-
nál havonta huszonegy munkanapot lehet figyelembe venni, és annak összegét tíz 
 forintra kerekítve kell megállapítani. A kormányrendelet szerint nem számolható el 
azonban a napidíj, ha a kiküldetésben töltött idő a négy órát nem éri el. A napidíj 
fele számolható el, ha a kiküldetésben töltött idő a nyolc órát nem éri el.

A R6. napidíjra vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni a politikai felső ve-
zetőkre és politikai vezetőkre, valamint a munkavállalókra. Az utóbbiak számá-
ra külön szabály alapján jár napidíj, amelynek napi átalányösszege legalább 500 
 forint.225

Az ideiglenes, azaz a három hónapot meg nem haladó külföldi kiküldetés esetén 
a kormánytisztviselő napidíja megkezdett naptári naponként 40 euró. A napidíjat 
az ideiglenes külföldi kiküldetés megkezdése előtt – az érintett választása szerint 
– készpénzben vagy bankszámlára való átutalással ki kell fizetni [vö. R15. 43 § 
(2)–(3) bek.].
224 BH1994. 351.
225 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló 

költségtérítéséről 3. § (1) bek.
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 101. §-hoz
−	 Kit.
−	 R6.
−	 R15.

Kapcsolódó joggyakorlat a 101. §-hoz
−	 BH1994. 351.

102. § [A tartós külszolgálat]

(1) Ágazati szakmai feladat, illetve e feladat támogatásának ellátása 
céljából a kormánytisztviselő a külpolitikáért felelős miniszter, illetve az 
európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett mi-
nisztériumba, a Magyarország Állandó NATO Képviseletére, Magyarország 
Állandó EBESZ Képviseletére (a továbbiakban együtt: kihelyező szerv) 
a kormányzati igazgatási szerv döntése alapján – a kihelyező szervvel 
egyeztetve – a feladatellátáshoz szükséges határozott időre kirendelhető 
(a továbbiakban: külszolgálati kirendelés).

(2) A külszolgálati kirendelés idejére a kormánytisztviselő a kihelyező 
szerv állományába kerül, beosztási okiratát módosítani kell, a feladatellá-
tás idejének leteltét követően a kormányzati igazgatási szerv állományába 
visszakerül.

(3) A külszolgálati kirendelés a kormányzati szolgálati jogviszonyt nem 
érinti. A külszolgálati kirendelés időtartama alatt a kormánytisztviselő 
 illetményét, egyéb juttatásait, az ezzel járó közterheket és a külszolgála-
ti kirendeléssel felmerülő költségeket az a kormányzati igazgatási szerv 
 viseli, ahova a kormánytisztviselőt kirendelték.

(4) Az EU ÁK-ra diplomataként, szakdiplomataként tartós külszolgálatra 
való kihelyezés céljából az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumba kormánytisztviselőként kineve-
zett vagy az ágazati szakmai feladat ellátására e szervhez meghatározott 
időre külszolgálati kirendelés keretében kirendelt kormánytisztviselő, és 
az EU ÁK-ra kihelyezésre kerülő további kormánytisztviselő felett a mun-
káltatói jogokat az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter 
gyakorolja.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a külszolgá-
lati kirendeléssel kapcsolatosan a külképviseletekről és a tartós külszol-
gálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény szabályait kell alkalmazni.

1. Magyarország és a nemzetközi közösség közötti együttműködés erősítése érde-
kében szükségessé vált a külképviseleti hálózat hatékonyságának, gyors reagáló-
képességének biztosítása, stabil, egységes, átlátható tartós külszolgálati rendszer  
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megteremtése. Ennek alapján került elfogadásra a Külszolg. tv., ami a külképvi-
seletre, valamint a kormánytisztviselők tartós külszolgálatára vonatkozó speciális 
szabályokat tartalmazza.

Tekintettel a külszolgálati szabályozás sajátosságaira, a Kit. csak a legfőbb 
szabályokat határozza meg a tartós külszolgálat jogintézményével kapcsolatban.  
A Kit. értelmében külszolgálati kirendelésre akkor kerülhet sor, ha az ágazati szak-
mai feladat, illetve e feladat támogatásának ellátása érdekében szükség van arra, 
hogy a kormánytisztviselőt Magyarország valamelyik külképviseletén szakdiplo-
mata külszolgálati munkakörébe történő későbbi tartós külszolgálati kihelyezés, 
illetve az ezt megelőző felkészülés céljából a szakminiszter, a külpolitikáért felelős 
miniszter, valamint – Magyarországnak az Európai Unió melletti Állandó Képvise-
lete esetében – az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által 
vezetett minisztériumba a felek megállapodása alapján, a kormánytisztviselő bele-
egyezésével, határozott időre kirendelje.

2. A fentiekkel összhangban a Külszolg. tv. az alábbiak szerint határozza meg a 
tartós külszolgálat fogalmát; a külpolitikáért felelős miniszter, illetve az európai 
uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett minisztérium kormány-
tisztviselője – ideértve az ágazati szakmai feladat, illetve e feladat támogatásának 
ellátására e szervhez meghatározott időre áthelyezett kormánytisztviselőt – által a 
kihelyező vezető döntése alapján külképviseleten teljesített, határozott időre szó-
ló speciális közszolgálat, ami a közigazgatás általános munkafeltételeitől eltérő, a 
diplomáciai tevékenység nemzetközi gyakorlatának és normáinak megfelelő körül-
mények és feltételek között végzett tevékenységre irányul, és aminek időtartama 
90 napnál hosszabb.226

Tartós külszolgálatra tehát:
−	 a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium kormánytiszt-

viselője, valamint
−	 az ágazati szakmai feladat ellátására – szakdiplomataként – e szervhez 

meghatározott időre áthelyezett kormánytisztviselő helyezhető ki a kihe-
lyező vezető döntése szerint.227

Fontos megjegyezni azt is, hogy tartós külszolgálatra szakdiplomataként nem-
csak kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy, hanem hivatásos szolgálati 
jogviszonyban álló személy is kihelyezhető, amelynek részletszabályait a Külszolg. 
tv. 36. §-a rögzíti az alábbiak szerint.

a) A szakdiplomata kijelölése

Kiemelendő szabály, hogy szakdiplomata-álláshely létesítése és megszüntetése 
esetében – az erre irányuló előterjesztés alapján – a Kormány döntésére van szük-
ség. A Kormány részére benyújtandó előterjesztésre vonatkozó részletes szabályo-
kat a szakdiplomata-álláshely létesítésére, valamint a szakdiplomata felkészítésére 

226 Vö. Külszolg. tv. 2. § 18. pontja.
227 Vö. Külszolg. tv. 15. § (1) bek.
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és szakmai irányítására vonatkozó részletes szabályokról szóló 239/2017. (VIII. 
18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R16.) határozza meg.

A szakdiplomata-álláshely betöltésére pályázat útján kerülhet sor. A pályázatot 
a szakminiszter hirdeti meg és bírálja el. A szakdiplomata személyére a pályá-
zat eredménye vagy kivételesen kijelölés alapján a szakminiszter tesz javaslatot 
a  kihelyező vezetőnek. Fontos hangsúlyozni, hogy kihelyezésre csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha a szakminiszter személyi javaslatával a kihelyező vezető 
egyetért.228

Tekintettel arra, hogy a tartós külszolgálat egy speciális közszolgálatnak tekint-
hető, a jogalkotó a Kit. általános szabályaitól eltérően jóval több feltétel teljesítését 
írja elő a leendő szakdiplomata részére. Így például szakdiplomatának az a személy 
jelölhető, aki rendelkezik:

−	 felsőfokú iskolai végzettséggel, valamint
−	 az állomáshelyen elismert hivatalos vagy munkanyelvből államilag elismert 

– vagy jogszabály által azzal egyenértékűvé nyilvánított – komplex, felsőfo-
kú (C1) típusú nyelvvizsgával vagy legalább tárgyalóképes szakmai nyelv-
ismerettel, ha jogszabály a nyelvi követelmények vonatkozásában eltérően 
nem rendelkezik;

−	 szakterületen szerzett legalább egyéves szakmai tapasztalattal vagy az 
adott szakmai területen kiemelkedő tudományos, oktatói tapasztalattal, 
valamint

−	 a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény szerinti érvényes és kocká-
zatmentes nemzetbiztonsági szakvéleménnyel (vö. R16. 3. §).

b) A szakdiplomata felkészítése, kihelyezése

A kihelyezésre kerülő személy külügyi-diplomáciai felkészítését a külpolitikáért 
felelős miniszter, az európai uniós szakpolitikai tartós külszolgálati munkakörök 
betöltéséhez szükséges átfogó európai uniós felkészítését az európai uniós ügyek 
koordinációjáért felelős miniszter irányítja. A kihelyezésre kerülő személy szakmai 
felkészítését a szaktárca folytatja le. A külügyi-diplomáciai felkészítés a külügyi 
szakmai vizsga legalább „megfelelt” eredménnyel történő letételével zárul (R16. 
5–6. §).

A felkészülés, valamint a tartós külszolgálat idejére az érvényes és kockázat-
mentes nemzetbiztonsági szakvéleménnyel rendelkező, kihelyezésre jelölt személy 
a felkészülés, valamint a tartós külszolgálat idejére, ha:

−	 a szakminisztériummal határozatlan idejű kormányzati szolgálati vagy hiva-
tásos szolgálati jogviszonyban áll – a Kit. szerinti külszolgálati kirendeléssel 
vagy a Hszt. vagy a Hjt. szerinti más szervnél történő szolgálatteljesítésre 
vezényléssel –, a kihelyező szerv központosított álláshely-állományába ke-
rül, és beosztási okiratát a kihelyező szerv vezetője módosítja;

−	 a szakminisztériummal kormányzati szolgálati vagy hivatásos szolgálati 
jogviszonyban nem áll, a kihelyező szerv vezetője a tartós külszolgálati 

228 Vö. Külszolg. tv. 36. § (2)–(3) bek.
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felkészülés, illetve a tartós külszolgálati kihelyezés idejére szóló határozott 
idejű kinevezéssel központosított álláshelyállományába kormánytisztviselő-
nek kinevezi.229

Vezénylés esetén a hivatásos állomány vezényelt tagja a kihelyező szervhez 
történő vezénylést követően a tartós külszolgálat idejére a tartós külszolgálati fel-
készülést támogató szervezeti egység állományába kerül kinevezésre kormány-
tisztviselőnek.230

A szakdiplomata munkaköri leírását – a szakminiszter által előterjesztett rész-
letes javaslat alapján – a kihelyező szerv készíti el, és a kihelyező vezető hagyja 
jóvá.231

A szakdiplomata feladatkörét érintően szükséges megjegyezni, hogy a szak-
diplomata részt vesz a külképviselet általános diplomáciai feladatainak ellátá-
sában, valamint végzi a kihelyező vezető által a tartós külszolgálati munkaköri 
leírásában meghatározott feladatokat, amelyek tekintetében a kihelyező vezető 
– a külképviselet vezetője útján – irányítja a szakdiplomata tevékenységét [vö. 
R16. 7. § (5) bek].

c) A szakdiplomata tartós külszolgálatának megszüntetése

Általános szabály szerint a szakdiplomata tartós külszolgálata a kihelyező vezető 
kezdeményezésére csak a szakminiszter egyetértésével szüntethető meg. Ugyan-
akkor a szakdiplomata tartós külszolgálatának megszüntetését a szakminiszter is 
kezdeményezheti a kihelyező vezetőnél azzal, hogy a szakminiszter döntése a ki-
helyező szervre nézve kötelező.232

A Külszolg. tv. meghatározza azokat a részletszabályokat is, amiket a szakdiplo-
mata kihelyezésének meghiúsulása vagy tartós külszolgálatának megszűnése vagy 
megszüntetése esetén szükséges alkalmazni. Ezekben az esetekben:

−	 a Kit. külszolgálati kirendelésre vonatkozó szabályai szerint a szakdiploma-
tát vissza kell rendelni a kirendelő kormányzati igazgatási szervhez, vagy a 
vezénylését meg kell szüntetni;

−	 a szakdiplomata határozott idejű kinevezése a törvény erejénél fogva meg-
szűnik.233

A fentieken kívül arra is lehetőség van, hogy a szakdiplomata kihelyezésének 
meghiúsulása vagy tartós külszolgálatának megszűnése vagy megszüntetése ese-
tén a szakdiplomata a szakminisztérium vagy a szakminisztérium irányítása vagy 
felügyelete alá tartozó kormányzati igazgatási szerv állományába visszahelyezésre 
kerüljön, annak vezetője egyetértésével.234

229 Vö. Külszolg. tv. 36. § (4) bek.
230 Vö. Külszolg. tv. 36. § (4a) bek.
231 Vö. Külszolg. tv. 36. § (5) bek.
232 Vö. Külszolg. tv. 36. § (8) bek.
233 Vö. Külszolg. tv. 36. § (8a) bek.
234 Vö. Külszolg. tv. 36. § (9) bek.
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3. Bár a határozott idejű külszolgálati kirendelés a kormánytisztviselő kormányzati 
szolgálati jogviszonyát nem érinti, a külszolgálati kirendelés idejére a kormány-
tisztviselő:

a) a kihelyező szerv állományába kerül;
b) a beosztási okiratát módosítani kell;
c) illetményét, egyéb juttatásait, az ezzel járó közterheket és a külszolgálati 

kirendeléssel felmerülő költségeket az a kormányzati igazgatási szerv vise-
li, ahová a kormánytisztviselőt kirendelték.

Ez utóbbival összefüggésben szükséges megemlíteni, hogy a kihelyezett kor-
mánytisztviselő a tartós külszolgálatának időtartama alatt havonta devizailletmény-
re és átalány-költségtérítésre jogosult, így részére a tartós külszolgálata idejére 
a Kit. szerinti besorolása alapján megállapított belföldi illetmény és a felkészülés 
ideje alatt megállapított illetmény nem jár.235

4. Az álláshelyalapú létszámgazdálkodással összefüggésben hangsúlyozni szüksé-
ges, hogy külszolgálati kirendelés esetén nem minősül betöltetlennek az álláshely, 
illetve több jogviszony is létrehozható azon az álláshelyen, amelyen a kormány-
tisztviselő külszolgálati kirendelés alatt áll [vö. Kit. 54. § (5) bek. és 55. § (3) bek.].

Mindazonáltal szükséges megemlíteni, hogy a kormányzati igazgatási szervek 
rendelkezésére bocsátott álláshelyek megállapíthatók úgynevezett álláshelykeret 
formájában is, például:

−	 tartós külszolgálat, külszolgálati felkészülés és a külszolgálatot követő át-
meneti belső elhelyezés, valamint

−	 Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén (a továbbiakban: 
EU ÁK) történő foglalkoztatás céljából.

Az álláshelykeret nagyban hozzájárul a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás alkal-
mazásának megkönnyítéséhez, hiszen az álláshelyeket nem kötelező folyamatosan 
betölteni, azok felhasználására a felmerülő feladatok és igények figyelembevételé-
vel kerülhet sor (vö. R6. 13. §).

5. A munkáltatói jogkör gyakorlásával kapcsolatban a jogalkotó rögzíti, hogy az 
EU ÁK-ra diplomataként, szakdiplomataként tartós külszolgálatra való kihelyezés 
céljából az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumba kormánytisztviselőként kinevezett vagy az ágazati szakmai feladat 
ellátására e szervhez meghatározott időre külszolgálati kirendelés keretében kiren-
delt kormánytisztviselő és az EU ÁK-ra kihelyezésre kerülő további kormánytiszt-
viselő felett a munkáltatói jogokat az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős 
miniszter gyakorolja.

A szakdiplomata felett a munkáltatói jogokat felkészítése és tartós külszolgála-
tának ideje alatt a kihelyező vezető gyakorolja, ide nem értve a kormányzati szol-
gálati jogviszony megszüntetését.236

235 Vö. Külszolg. tv. 23. § (1) bek.
236 Vö. Külszolg. tv. 15. § (3) bek.
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 102. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Külszolg. tv.
−	 Tbj.
−	 R6.
−	 R16.

103. § [Az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finan-
szírozott fejlesztési programokban történő szakértői részvétel, az 
 Európai Unió intézményeiben és nemzetközi szervezeteknél foglal-
koztatott nemzeti szakértő]

(1) A kormányzati igazgatási szerv és a kormánytisztviselő megállapod-
hat abban, hogy a kormánytisztviselő határozott ideig az Európai Unió 
intézményeinél vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesz-
tési programok keretében szakértői tevékenységet, vagy az Európai Unió, 
illetve más nemzetközi szervezet intézményeinél nemzeti szakértői te-
vékenységet lát el. A kormánytisztviselő és a fejlesztési programok vég-
rehajtásáért felelős szerv vagy az Európai Unió, illetve más nemzetközi 
szervezet intézménye között a szakértői tevékenység gyakorlásával kap-
csolatban kötött megállapodás nem hoz létre e törvény szerinti további 
jogviszonyt.

(2) A szakértőként, illetve nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás-
ról az (1) bekezdés szerinti szerv és a küldő kormányzati igazgatási szerv 
közötti megállapodás rendelkezik. A kormánytisztviselő kormányzati szol-
gálati jogviszonya a küldő államigazgatási szervnél a nemzeti szakértő-
ként történő foglalkoztatás ideje alatt folyamatosan fennáll.

(3) A kormánytisztviselő kinevezését az (1) és (2) bekezdésben foglalt 
tevékenység ellátásának időtartamára közös megegyezéssel módosítani 
kell. A határozott idő elteltével a kormánytisztviselőt vissza kell helyezni a 
szakértői tevékenységet megelőzően általa betöltött álláshelyre.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt tevékenység ellátásának ideje alatt 
a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya – a 107. § (2) be-
kezdésében foglalt kivétellel – nem szüntethető meg felmentéssel.

(5) Az (1) bekezdés szerinti programban egyes részfeladatok végrehaj-
tásáért felelős szakértőként részt vevő, a megvalósítás időtartama alatt 
esetileg a kedvezményezett országban tartózkodó kormánytisztviselőre a 
(3) bekezdést nem kell alkalmazni.

(6) A kormánytisztviselő az (1) bekezdés szerinti tevékenység időtarta-
ma alatt nem jogosult a 128. § szerinti szabadságra, amennyiben az (1) 
bekezdés szerinti szerv részéről a foglalkoztatás ideje alatt szabadság ke-
rül a részére megállapításra.
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1. A Kit. a korábbi szabályozáshoz hasonlóan lehetőséget biztosít az Európai Unió 
intézményeinél vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési prog-
ramokban történő szakértői tevékenység, valamint az Európai Unió, illetve más 
nemzetközi szervezet intézményeinél nemzeti szakértői tevékenység ellátására.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a Kit. rendelkezései mellett az R11. határoz-
za meg az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként történő foglalkozta-
tás speciális szabályait, amelyeket az uniós intézményekben nemzeti szakértőként 
foglalkoztatott magyar állampolgárságú köztisztviselőkre, kormánytisztviselőkre, 
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya tagjaira, a küldő 
közigazgatási szervekre, továbbá a nemzeti szakértők jelölésében érintett szer-
vekre kell alkalmazni.

Az R11. a következők szerint definiálja a nemzeti szakértő fogalmát; nemzeti 
szakértő az uniós intézmény által határozott időre, nem képzési vagy  gyakornoki 
célból foglalkoztatott közszolgálati tisztviselő, a rendvédelmi feladatokat ellátó 
szerveknek az uniós intézményekhez külföldre történő vezényléssel határozott idő-
re nem képzési vagy gyakornoki célból foglalkoztatott hivatásos állományú tagja 
(vö. R11. 2. § 7. pontja).

a) A nemzeti szakértő kijelölése

A tartós külszolgálathoz hasonlóan a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás 
első lépése a nemzeti szakértő kijelölése. Ebben az esetben is speciális feltételek-
nek kell teljesülnie a Kit. általános szabályaihoz képest, hiszen nemzeti szakértő-
nek kizárólag az a kormánytisztviselő jelölhető, aki:

−	 a feladatkörhöz az uniós intézmény által előírt iskolai végzettséggel, illet-
ve szakképesítéssel, gyakorlattal, továbbá a felhívásban megjelölt idegen 
nyelv megfelelő szintű ismeretével rendelkezik, továbbá

−	 nem áll fegyelmi eljárás vagy büntetőeljárás hatálya alatt [vö. R11. 3. § 
(3)–(4) bek.].

A nemzeti szakértői jelölésről, valamint a foglalkoztatás meghosszabbításáról 
általános szabály szerint az érintett közigazgatási szerv vezetőjének javaslata alap-
ján az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter dönt. Ugyanakkor az 
R11. melléklete alapján meghatározott nemzeti szakértői helyek vonatkozásában 
már eltérő szabályok érvényesülnek a nemzeti szakértői jelölés, a foglalkoztatás 
meghosszabbítása, illetve megszüntetése esetében.
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Az Európai Külügyi 
 Szolgálat nemzeti 

 szakértői álláshelyei

A nemzeti  szakértői 
 jelölése, valamint 
a foglalkoztatás 

 meghosszabbítása az 
érintett  közigazgatási 

szerv vezetőjének 
 javaslata alapján

[Vö. R11. 3. § (6) bek.]

A nemzeti szakértő-
ként történő foglalkoz-
tatás megszüntetése

[Vö. R11. 7. §  
(2)–(3) bek.]

a)

az EKSZ brüsszeli szék-
helyének  hierarchiájába 
 tartozó, pályázati rend-
szerben elnyerhető 
 nemzeti szakértői helyek Az európai uniós ügyek 

koordinációjáért felelős 
miniszter és a külpoliti-
káért felelős miniszter 
közösen dönt.

A küldő közigazgatási 
szerv az európai uniós 
ügyek koordinációjá-
ért felelős miniszter és 
a   külpolitikáért  felelős 
miniszter előzetes 
jóváhagyásával kezde-
ményezheti a nemzeti 
szakértőként történő 
foglalkoztatás azonnali 
hatállyal történő meg-
szüntetését.

b)

EU Delegációkra 
 meghirdetett, pályázati 
rendszerben elnyerhető 
nemzeti szakértői helyek

c)

az EU Különleges Képvi-
selők (EU Special Repre-
sentative – EUSR) által 
meghirdetett álláshelyek

A külpolitikáért felelős 
miniszter dönt az európai 
uniós ügyek koordináci-
ójáért felelős miniszter 
egyidejű tájékoztatása 
mellett.

A küldő közigazgatási 
szerv a külpolitikáért 
felelős miniszter előzetes 
jóváhagyásával kezde-
ményezheti a nemzeti 
szakértőként történő 
foglalkoztatás azonnali 
hatállyal történő meg-
szüntetését az európai 
uniós ügyekért felelős mi-
niszter egyidejű tájékoz-
tatása mellett.

d)

az EU Közös Biztonság és 
Védelempolitika (CSDP) 
keretében létrehozott 
missziók és műveletek 
keretében meghirdetett 
álláshelyek

e)

az EKSZ brüsszeli szék-
helyén és a Delegációkon 
a pályázati rendszeren 
kívül, egyedi megálla-
podással megszerezhető 
nemzeti szakértői helyek

7. táblázat: A nemzeti szakértői jelölés, foglalkoztatás és megszüntetés

A jelölést az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter az Állandó 
Képviseleten keresztül teszi meg az uniós intézmény felé a nemzeti szakértői jelö-
lést javasló közigazgatási szerv vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett. A fen-
tieken kívül szükséges megemlíteni, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
hivatásos állománya tagjának jelölésére további speciális szabályok alkalmazandók 
(vö. R11. 4. §).
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b) A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás

A Kit. rögzíti, hogy a határozott időre szóló szakértői, illetve nemzeti szakértői 
tevékenység ellátása az érintett szervek közötti megállapodáson alapul, ami nem 
keletkeztet Kit. szerinti további jogviszonyt, azaz a szakértői tevékenységet ellátó 
kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya a kinevezéstől eltérő foglal-
koztatás ilyen esetében is folyamatosan fennáll. Ezt támasztja alá az a garanciális 
szabály is, miszerint a kormánytisztviselő a határozott idő leteltével a szakértői 
tevékenységet megelőzően általa betöltött álláshelyére kerül vissza.

A végrehajtási szabályok meghatározzák a megállapodás tartalmi elemeit is, 
amelyek alapján a megállapodásban rögzíteni szükséges:

−	 a nemzeti szakértő által ellátandó feladatot és a munkavégzés helyét;
−	 a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás kezdő időpontját és időtar-

tamát; és
−	 a nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás meghosszabbításának a 

 lehetőségét [vö. R11. 5. § (2) bek].

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás elő-
zőekben bemutatott formáival szemben a szakértői, illetve nemzeti szakértői te-
vékenység ellátása esetén a kormánytisztviselő kinevezését közös megegyezéssel 
szükséges módosítani a megállapodásban rögzített időtartamra. Ugyanakkor az ál-
láshelyalapú létszámgazdálkodással összefüggésben itt is érvényesül az a szabály, 
ami szerint nemzeti szakértő a központosított álláshelyállományba tartozó álláshe-
lyen is foglalkoztatható [vö. Kit. 56. § (5) bek.].

A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás kezdeti időtartama hat hónapnál 
nem lehet rövidebb, és nem haladhatja meg a két évet, a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szerv hivatásos állományának tagja esetében pedig a 3 évet. Ezt követően a 
foglalkoztatás több ízben, indokolt esetben meghosszabbítható, ami általános sza-
bály szerint nem haladhatja meg összesen a négy évet [vö. R11. § 5. § (5) bek.].

Hangsúlyozni szükséges továbbá azt is, hogy a küldő közigazgatási szerv a nem-
zeti szakértőt a nemzeti szakértői feladat ellátásával összefüggésben nem utasít-
hatja [vö. R11. 6. § (1) bek].

c) Járandóságok

A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás időtartama alatt a nemzeti szakértőt 
a Kit. szerinti illetményén, továbbá az uniós intézménynek a nemzeti szakértőkre 
vonatkozó szabályzatában foglaltakon felül egyéb juttatások illetik meg. Így pél-
dául a nemzeti szakértőnek napidíjpótlék jár a nemzeti szakértőként történő fog-
lalkoztatás idejére. Ugyanakkor a végrehajtási szabályok alapján arra is lehetőség 
van, hogy a kormánytisztviselő napidíj nélkül is foglalkoztatható legyen nemzeti 
szakértőként (vö. R11. 8–14. §, 17. §).
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d) A nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás megszüntetése

A Kit. értelmében garanciális szabály, hogy a szakértőként történő foglalkoztatás 
ideje alatt a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának felmentés-
sel történő megszüntetésére nem kerülhet sor, kivéve, ha a felmentést előidéző ok 
(például érdemtelenség, nem megfelelő munkavégzés) esetén a munkáltatói jog-
kör gyakorlójának nincs mérlegelési lehetősége, azaz a kormánytisztviselőt fel kell 
mentenie a munkavégzés alól [vö. Kit. 107. § (2) bek.].

Különösen indokolt esetben azonban, ha a szolgálati érdek megkívánja:
−	 a küldő közigazgatási szerv az európai uniós ügyek koordinációjáért fele-

lős miniszter előzetes jóváhagyásával kezdeményezheti a nemzeti szakér-
tőként történő foglalkoztatás azonnali hatállyal történő megszüntetését a 
táblázatban felsorolt nemzeti szakértői álláshelyek kivételével;

−	 az európai uniós ügyek koordinációjáért felelős miniszter javaslatot tehet a 
küldő közigazgatási szervnek nemzeti szakértőként történő foglalkoztatás 
azonnali hatállyal történő megszüntetésére (vö. R11. 7. §).

2. A korábbi szabályozáshoz képest új rendelkezés, hogy a kormánytisztviselő a 
szakértői, nemzeti szakértői tevékenység időtartama alatt nem jogosult a Kit. által 
meghatározott szabadságra, amennyiben az Európai Unió, illetve más nemzetközi 
szervezet intézménye a kormánytisztviselő részére – a foglalkoztatás ideje alatt – 
már szabadságot határozott meg.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 103. §-hoz
−	 Kit.
−	 R11.
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XVII. FEJEZET

A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE 
ÉS MEGSZÜNTETÉSE (104–117. §)

Csóka Gabriella – S. Horváth István

Jogpolitikai célok

1. Mint minden foglalkoztatási jogviszonyt szabályozó törvény, a Kit. is két cso-
portra osztva határozza meg a jogviszony végét eredményező jogi tényeket és 
aktusokat. Az első csoportba tartoznak a jogviszony megszűnéséhez vezető, a felek 
akaratától függetlenül bekövetkező jogi tények:

A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnéséhez vezető jogi tények

Kttv. alapján Kit. alapján

 – a kinevezésben foglalt határozott idő 
lejárta

 – a kinevezésben foglalt határozott idő 
lejárta

 – a kormánytisztviselő halála  – a kormánytisztviselő halála

 – 70. életév betöltése  – 70. életév betöltése

 – a prémiumévek programban történő 
részvétel, illetőleg különleges foglal-
koztatási állományba helyezés esetén 
az erre vonatkozó külön törvény sza-
bályai szerint

–

 – az államigazgatási szerv jogutód nél-
küli megszűnése

 – a kormányzati igazgatási szerv jog-
utód nélküli megszűnése

 – a kormánytisztviselő politikai veze-
tővé történő megválasztása, illetve 
kinevezése

 – a kormánytisztviselő politikai  felső 
 vezetővé vagy politikai  vezetővé 
történő megválasztása, illetve 
 kinevezése

 – ha a kormánytisztviselő az összefér-
hetetlenséget a felszólítás kézbesíté-
sétől számított harminc napon belül 
nem szünteti meg

 – ha a kormánytisztviselő az összefér-
hetetlenséget a felszólítás kézbesíté-
sétől számított harminc napon belül 
nem szünteti meg
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A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnéséhez vezető jogi tények

Kttv. alapján Kit. alapján

 – ha a határozatlan időre  kinevezett 
 kormánytisztviselő állam- vagy 
 kormányközi nemzetközi  
szervezetnél vagy az Európai Unió 
szerveinél jog viszonyt létesít

 – ha a kormánytisztviselő állam- vagy 
kormányközi nemzetközi szervezetnél 
vagy az Európai Unió szerveinél jog-
viszonyt létesít

 – a hivatalvesztés fegyelmi büntetése –

 – ha a kormánytisztviselő a társadalom-
biztosítási szabályok alapján az öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az 
öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 
szolgálati időt megszerezte, kivéve, 
ha a kormánytisztviselő kérelmére és 
hivatali érdek alapján a munkáltató a 
jogviszonyt fenntartja

 – ha a kormánytisztviselő a társadalom-
biztosítási szabályok alapján az öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az 
öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 
szolgálati időt megszerezte, kivéve az 
egészségügyi tevékenység végzésé-
nek egyes kérdéseiről szóló 2003. évi 
LXXXIV. törvény szerint egészségügyi 
dolgozónak minősülő kormánytisztvi-
selőt, valamint a kormányzati igazga-
tási szerv különösen fontos érdekére 
tekintettel, ha a Kormány engedé-
lyezte, és a jogviszonyt a kormányzati 
igazgatási szerv fenntartja

 – A hivatásos szolgálati, illetve  katonai 
szolgálati jogviszonyban állók a 
tartalékállomány útján kormányzati 
szolgálati jogviszonyt  létesíthetnek  
a munkakör betöltéséhez előírt 
képesítési feltétel hiányában is, ha 
a képesítés megszerzésére irányuló 
tanulmányaikat legkésőbb a kormány-
zati szolgálati jogviszony létesítésére 
vonatkozó kinevezésükkel egyidejűleg 
megkezdik, és vállalják, hogy azokat 
két éven belül befejezik. Ha a kor-
mánytisztviselő a képesítést határidőn 
belül nem szerzi meg, kormányzati 
szolgálati jogviszonya a törvény ere-
jénél fogva megszűnik.

–

 – jogviszonyváltáskor abban az eset-
ben, ha azért nem alakul át a kor-
mánytisztviselő jogviszonya, mert az 
átvevő munkáltató a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló törvény rendel-
kezései alapján nem létesíthet közal-
kalmazotti jogviszonyt az átadással 
érintett kormánytisztviselővel

 – jogviszonyváltáskor abban az eset-
ben, ha azért nem alakul át a kor-
mánytisztviselő jogviszonya, mert az 
átvevő munkáltató a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló törvény rendel-
kezései alapján nem létesíthet közal-
kalmazotti jogviszonyt az átadással 
érintett kormánytisztviselővel
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A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnéséhez vezető jogi tények

Kttv. alapján Kit. alapján

 – ha a gyakornok a közigazgatási alap-
vizsgát a törvényben előírt határidőt 
követő hat hónapon belül nem teszi le

–

 – ha nem pályakezdő kormánytiszt-
viselő a közigazgatási alapvizsgát a 
törvényben meghatározott idő alatt 
nem teszi le

–

 – ha a vezetői kinevezéskor a kormány-
tisztviselő nem rendelkezik jogi vagy 
közigazgatási szakvizsgával, és a 
kinevezéstől számított két éven belül 
nem teszi le a jogi vagy a közigazga-
tási szakvizsgát

–

–

 – abban az esetben, ha a 89. § (6) 
bekezdésének alkalmazása során az 
ott megállapított határidő leteltéig a 
fogadó kormányzati igazgatási szerv 
nem állítja ki az új beosztási okiratot

–

 – ha a Kormány döntése alapján a 
központosított álláshelyállományból 
származó álláshely visszakerül a köz-
pontosított álláshelyállományba

–
 – ha a Kormány az álláshelyet az 55. § 

(2) bekezdése alapján a központosí-
tott álláshelyállományba helyezi

–
 – ha a Kormány az alaplétszám részét 

képező álláshelyet megszünteti, vagy 
az az 52/A. § alapján megszűnik

8. táblázat: A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnéséhez vezető  
jogi tények a Kttv. és a Kit. alapján

A másik csoportba tartoznak azok a jogi aktusok, amelyek vagy a kormány-
tisztviselő, vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve mindkettőjük részéről 
cselekvést igényelnek:
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A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésének esetei

Kttv. alapján Kit. alapján

 – a felek közös megegyezése  – a felek közös megegyezése

 – lemondás  – lemondás

 – áthelyezés a közigazgatási szervek 
 között, illetve a közalkalmazotti vagy 
hivatásos szolgálati jogviszonyt, 
rendvédelmi igazgatási szolgálati 
jogviszonyt szabályozó jogszabályok 
hatálya alá tartozó szervekhez

–

 – felmentés  – felmentés

–  – a hivatalvesztés fegyelmi büntetés

 – azonnali hatállyal a próbaidő alatt  – azonnali hatállyal a próbaidő alatt

9. táblázat: A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésének esetei  
a Kttv és a Kit. alapján (S. Horváth István szerkesztése)

A felmentés tekintetében is két csoportot különböztet meg a Kit: az egyik cso-
portba tartoznak azok az esetek, amikor munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozik 
a felmentés, a másik csoportot azok az esetek, amikor kötelező a felmentés:

A munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó felmentési okok

Kttv. alapján Kit. alapján

 – az Országgyűlés, a Kormány, a 
költségvetési fejezetet irányító szerv 
vezetője, az államigazgatási szerv 
vezetője döntése alapján az állam-
igazgatási szerv hivatali szervezetében 
létszámcsökkentést kell végrehajtani, 
és emiatt a kormánytisztviselő munka-
köre megszűnik

 – a Kormány döntése alapján létszám-
csökkentést kell végrehajtani

 – megszűnt az államigazgatási szervnek 
az a tevékenysége, amelynek körében 
a kormánytisztviselőt foglalkoztatták

 – megszűnt a kormányzati igazgatási 
szervnek a kormánytisztviselő állás-
helyén ellátott feladata

 – átszervezés következtében munkaköre 
megszűnik

 – a kormánytisztviselő által betöltött 
álláshelyen ellátandó feladat vagy a 
kormánytisztviselő által betöltött állás-
hely átszervezés miatt megszűnik
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A munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó felmentési okok

Kttv. alapján Kit. alapján

–

 – a kormányzati igazgatási szerv a fel-
adatok hatékonyabb biztosítása érde-
kében a kormánytisztviselő álláshelyé-
re másik kormánytisztviselőt alkalmaz

 – a kormánytisztviselő nyugdíjasnak 
minősül

 – a kormánytisztviselő nyugdíjasnak 
minősül

–

 – a kormánytisztviselő a munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszony létesítésé-
nek előzetes engedélyeztetését [Kit. 
95. § (5) és (7) bek.] vagy a bejelen-
tését [Kit. 95. § (6) bek.] elmulasztja

10. táblázat: A munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó felmentési okok  
(S. Horváth István szerkesztése)

A fakultatív megszüntetési okok többségében a munkáltató szervezetével, fel-
adatrendszerével függenek össze, míg a kötelező megszüntetési okok inkább a 
kormánytisztviselő személyét, munkavégzését, magatartását érintik.

A felmentés kötelező esetei

Kttv. alapján Kit. alapján

 – a kormánytisztviselő hivatalára mél-
tatlan

 – a kormánytisztviselő a hivatása gya-
korlására érdemtelen

 – a kormánytisztviselő munkavégzése 
nem megfelelő

 – a kormánytisztviselő munkavégzése 
nem megfelelő

 – foglalkoztatást kizáró ok jut a munkál-
tató tudomására

 – foglalkoztatást kizáró ok jut a kor-
mányzati igazgatási szerv tudomására

 – a kormánytisztviselő egészségügyi 
okból feladatai ellátására alkalmatlan

 – a kormánytisztviselő egészségügyi 
okból feladatai ellátására alkalmatlan

 – a Tny. 18. § (2a) bekezdésében foglalt 
feltételt a felmentési idő leteltekor 
teljesítő kormánytisztviselő kérelmezi

 – a Tny. 18. § (2a) bekezdésében foglalt 
feltételt a felmentési idő leteltekor 
teljesítő kormánytisztviselő kérelmezi

-
 – 82. § (7) bekezdése szerinti esetben 

(kormánytisztviselő nemzetbiztonsági 
ellenőrzéséhez kapcsolódó felmentés)
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A felmentés kötelező esetei

Kttv. alapján Kit. alapján

 – a 48. § (2) bekezdés d) pontjában, 
valamint az 58. § (6) bekezdésében 
meghatározott kinevezésmódosítás 
esetén a kormánytisztviselő azt kérel-
mezi

 – azt a kormánytisztviselő a 64/A. § (2) 
bekezdése vagy a 155/A. § (2) bekez-
dése alapján kéri

 – azt a kormánytisztviselő a 89. § (3) 
bekezdése vagy a 166. § (5) bekezdé-
se alapján kéri

 – a kormánytisztviselő vezetőjének 
 bizalmát elveszti -

 – a 72/A. § (3), (4), (8) vagy (9) bekez-
dése szerinti ok áll fenn -

11. táblázat: A felmentés kötelező esetei (S. Horváth István szerkesztése)

A foglalkoztatási jogviszony megszűnése és megszüntetése szabályozási rend-
szerében továbbra is érvényesül a kógencia, a taxatíve meghatározott indokokon 
túl további jogcímek nem határozhatók meg.

Mind a jogviszony megszűnése, mind a jogviszony megszüntetése vonatkozásá-
ban elmondható, hogy a Kit.-ben foglalt szabályozás alapvetően a Kttv. szabályaira 
épül azzal, hogy az álláshelyalapú létszámgazdálkodásból eredő sajátosságokat a 
jogalkotónak a Kit. ezen fejezetében is érvényesíteni kellett.

2. Mint ahogyan azt az álláshelyről szóló fejezetekben már láthattuk, lehetnek olyan 
esetek, amikor a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyet a 
Kormány a szervtől elveszi, és a központosított álláshelyállományba helyezi, vagy 
egyszerűen megszünteti. Lehetőséget biztosít a Kit. arra is, hogy a Kormány a 
központosított álláshelyállományból a kormányzati igazgatási szerv rendelkezésé-
re bocsátott álláshelyet visszavegye. Tekintettel arra, hogy kormányzati szolgálati 
jogviszony csak álláshelyen jöhet létre és állhat fenn, a jogalkotónak rendelkeznie 
kellett azoknak a jogviszonyoknak a további sorsáról, amelyek a Kormány előző-
ekben ismertetett döntései által érintett álláshelyet töltenek be. Ezért a Kit. úgy 
rendelkezik, hogy a jogviszony – ha a munkáltatói jogkör gyakorlója nem helyezi 
át a szerv egy másik álláshelyére a kormánytisztviselőt – a törvény erejénél fogva 
megszűnik minden olyan esetben, amikor a jogviszony által betöltött álláshelyet a 
Kormány elveszi a kormányzati igazgatási szervtől. Mint azt a későbbiekben látni 
fogjuk, a törvény a megszűnés ezen eseteihez végkielégítést biztosít a munkáját 
önhibáján kívül elveszítő kormánytisztviselő számára. A jogalkotó az egyszerűsítés 
és rugalmasság elve miatt választotta az ex lege megszűnést a kötelező felmentés 
helyett.



329

xvii. fejezet

3. A jogviszony megszűnésének másik új esete a kormányzati igazgatási szervek 
közötti munkahelyváltás sikertelenségéhez kapcsolódik. A kormányzati igazgatási 
szervek közötti végleges áthelyezést váltotta fel az a jogintézmény, amely alapján 
a kormánytisztviselő egy másik kormányzati igazgatási szerv álláshelyén kerülhet 
ugyanabban a jogviszonyban továbbfoglalkoztatásra. Ha azonban a fogadó kor-
mányzati igazgatási szerv nem állítja ki a kormánytisztviselő új beosztási okiratát 
a törvényben előírt határidőn belül, a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati 
jogviszonya megszűnik.

4. A Kit. a felmentési okok körében is hozott változást. Az egyik ilyen változás arra 
vezethető vissza, hogy a Kit. – szemben a Kttv.-vel – nem ismeri a „munkakör” 
 fogalmát, helyette az álláshelyhez tartozó feladatokról rendelkezik. Ezért értelem-
szerűen felmentéssel már nem annak szüntethető meg a jogviszonya, akinek át-
szervezés következtében a munkaköre megszűnik, hanem annak, akinek az állás-
helyén ellátott feladata megszűnik.

a) A kormányzati szolgálati jogviszony felmentéssel történő megszüntetésének új 
eseteként nevesíti a Kit. a feladatok hatékonyabb ellátásának biztosítását. Ennek 
az lényege, hogy ha a kormánytisztviselő által betöltött álláshelyre meghatáro-
zott feladatokban olyan változás következik be, amelynek hatékony ellátására a 
kormánytisztviselő iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése, szakmai 
tapasztalata nem megfelelő, akkor a kormányzati igazgatási szerv – a törvényben 
meghatározott feltételek fennállása esetén – a kormánytisztviselőt felmentheti, és 
az álláshelyet más kormánytisztviselővel töltetheti be.

b) Ahogyan a jogviszony tartalmáról szóló részben már bemutattuk, a Kit. átalakí-
totta az összeférhetetlenséggel kapcsolatos eljárásrendet is. A Kit. alapján ugyanis 
az ún. gyakorolható tevékenységre irányuló jogviszonyt, azaz a tudományos, ok-
tatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet, 
a nevelőszülői foglakoztatási jogviszonyt és az állami projektértékelői jogviszonyt 
is előzetesen írásban be kell jelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. Ha a 
gyakorolható tevékenységet a kormánytisztviselő részben vagy egészben a munka-
időben végzi, azt előzetesen engedélyeztetni kell. Amiért itt most az összeférhetet-
lenséggel kapcsolatos eljárásrendet ismét megemlítjük, az nem más, mint a beje-
lentés, illetve az engedélyeztetés elmulasztásának jogkövetkezménye, ami szerint 
ilyen esetben a kormányzati szolgálati jogviszony felmentéssel megszüntethető.

c) A kormányzati szolgálati jogviszonyt meg kell szüntetni, ha a kormánytisztviselő 
a hivatása gyakorlására érdemtelen. A Kttv. felmentési okként kezelte a kormány-
tisztviselőnek a hivatalra való méltatlanságát. A jogalkotó azzal a különbséggel 
ültette át a Kttv. szerinti méltatlanság jogintézményét a Kit. szerinti érdemte-
lenségbe, hogy az érdemtelenség „tényállását” csak a kormánytisztviselő által a 
munkahelyén kívül tanúsított, az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv jó 
hírnevét vagy a jó közigazgatásba vetett bizalom súlyos rombolására alkalmas ma-
gatartás merítheti ki, a munkahelyen tanúsított magatartása nem. Ugyanakkor a 
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Kit. beépítette az érdemtelenség fogalmába a szakmai elhivatottságot; érdemte-
lenségnek minősül, ha a kormánytisztviselő a feladatait nem az alappal elvárható 
szakmai elhivatottsággal végzi, és emiatt nem várható el, hogy a jogviszonyát 
fenntartsák.

d) Új felmentési okként jelent meg a Kit.-ben az az eset, amikor a kormánytiszt-
viselő a kormányzati szolgálati jogviszonya fennállása alatt válik nemzetbiztonsá-
gi ellenőrzés alá eső személlyé, és a nemzetbiztonsági ellenőrzéséhez nem járul 
hozzá, vagy a nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot 
állapítottak meg, és a kormányzati szolgálati jogviszony fenntartását a jogszabály 
szerint arra feljogosított személy, szerv nem hagyta jóvá. Ebben az esetben a kor-
mányzati szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ami azzal magya-
rázható, hogy ha kormánytisztviselővé kinevezés előtt állt volna fenn ezen körül-
mény, akkor az érintett személyt ki sem lehetett volna nevezni.

e) A kinevezés módosítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló részben bemu-
tattuk a Kttv. és a Kit. rendelkezései közötti különbséget. Ezzel összefüggésben 
a Kttv. szabályaihoz képest bővült azon okoknak a köre, amelyekre hivatkozva a 
kormánytisztviselő a felmentését kérheti.

A felmentéssel kapcsolatosan a munkáltatói jogkör gyakorlóját megillető moz-
gástér tekintetében azonos álláspontra helyezkedett mindkét törvény; ha azt a 
kinevezésmódosítás közlésétől számított négy munkanapon belül írásban kérte a 
kormánytisztviselő, kötelező őt felmenteni.

5. Az előző bekezdésben írtakkal kapcsolatosan szeretnénk a figyelmet felhívni 
arra, hogy a felmentési védelem nem vonatkozik arra az esetre, ha a kormány-
tisztviselő a jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését a kinevezésmó-
dosítás miatt kérte. Ez azt jelenti, hogy ilyen esetben – kérelmére – akár egy, 
a várandós vagy szülési szabadságon lévő, illetve a gyermek gondozása céljából 
fizetés nélküli szabadságon lévő kormánytisztviselő is felmenthető. Ez utóbbi eset-
hez kapcsolódik a Kit. egyik módosításával hatályba léptetett kiegészítő szabály, 
amely szerint a kormánytisztviselő a felmentési idő egészére jogosult illetményre, 
ha a munkavégzési kötelezettség alól fizetés nélküli szabadság miatt mentesül.  
A fizetés nélküli szabadságon lévő – kérésére felmentett – kormánytisztviselő ese-
tében ugyanis nem volt alkalmazható az a szabály, miszerint a kormánytisztvi-
selőt a felmentés időtartamának legalább a felére a munkavégzési kötelezettség 
alól mentesíteni kell, és erre az időtartamra illetményre jogosult. A fizetés nélküli 
szabadság ideje alatt felmentett kormánytisztviselő ugyanis a felmentési idő egé-
szére mentesül a munkavégzési kötelezettség alól (ha a fizetés nélküli szabadság 
tovább tartott volna, mint a felmentési idő vége), és így nem volt egyértelműen 
megállapítható, hogy jár-e illetmény a fizetés nélküli szabadságon lévő felmentett 
kormánytisztviselőnek a felmentési időre.
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6. Bár a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnéséről és megszüntetéséről 
szóló fejezet végén található, de nem a jogviszony megszűnésének és megszün-
tetésének esete az elhelyezkedési korlátozás és az újraalkalmazási korlátozás, ha-
nem annak következménye. A Kit. által a kormányzati szolgálati jogviszony részé-
vé tett új jogintézmény, az elhelyezkedési korlátozás lényege ugyanis az, hogy a 
kormányzati jogviszony megszűnését, illetve megszüntetését követően a Kormány 
által meghatározott ágazatokban és álláshelyeken a kormánytisztviselő az ágaza-
ti tevékenységet főtevékenységként végző gazdasági társaságnál nem létesíthet 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy 
ez egy keretszabály, ami mindaddig nem alkalmazható, amíg a Kormány meg nem 
határozza azokat az ágazatokat, illetve az ágazatokon belül az érintett álláshelye-
ket, amelyekre vonatkozik a szabályozás.

Szintén új elem a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályozás-
ban, hogy a kormánytisztviselő a jogviszonya megszűnésétől számított három évig 
új kormányzati szolgálati jogviszonyt nem létesíthet, ha a kormánytisztviselő kor-
mányzati szolgálati jogviszonya érdemtelenség okán került felmentéssel megszün-
tetésre.

Az újraalkalmazási korlátozás pedig arra irányul, hogy a Kit.-ben meghatáro-
zott esetekben újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt az előző kormányzati jog-
viszony megszűnésétől számított három évig csak a Kormány engedélyével lehet 
létesíteni az érintett kormánytisztviselővel. Ahogyan azt már fentebb jeleztük, en-
nél szigorúbb megítélés alá esik az, akinek érdemtelenség miatt szűnt meg a jog-
viszonya.

7. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jog-
nyilatkozatot minden esetben elektronikusan kell kiadmányozni, a munkáltatói jog-
kör gyakorlója részéről legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, 
az alaki kötöttség szabályainak megfelelően [vö. Kit. 71. § (11) bek.]. Az írásba 
foglalt, de nem elektronikus aláírással ellátott és nem elektronikusan kézbesített 
munkáltatói jognyilatkozat érvénytelen. Természetesen az érvénytelenség jogkö-
vetkezménye nem alkalmazható, ha a jognyilatkozat a felek egyező akaratából 
teljesedésbe ment.

8. Végezetül az alábbi táblázat szemlélteti a Kttv. alapján a jogviszony megszűné-
séhez vezető, de a Kit. által a megszűnés esetei között nem szabályozott eseteket:

A jogviszony megszűnésének korábbi esete A mellőzés indoka

 – a prémiumévek programban történő részvétel, 
illetőleg különleges foglalkoztatási állomány-
ba helyezés esetén az erre vonatkozó külön 
törvény szabályai szerint

 – megszűnt a prémiumévek 
program

 – a hivatalvesztés fegyelmi büntetése  – a jogviszony megszünteté-
sének esetei közé került a 
Kit.-ben
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A jogviszony megszűnésének korábbi esete A mellőzés indoka

 – ha a gyakornok a közigazgatási alapvizsgát a 
törvényben előírt határidőt követő hat hóna-
pon belül nem teszi le

 – megszüntette a Kit. a közigaz-
gatási alapvizsga letételére 
irányuló kötelezettséget és az 
annak elmulasztásához fűződő 
jogkövetkezményeket is

 – ha nem pályakezdő kormánytisztviselő a köz-
igazgatási alapvizsgát a törvényben meghatá-
rozott idő alatt nem teszi le

 – ha a vezetői kinevezéskor a kormánytisztvi-
selő nem rendelkezik jogi vagy közigazgatási 
szakvizsgával, és a kinevezéstől számított két 
éven belül nem teszi le a jogi vagy a közigaz-
gatási szakvizsgát

 – megszüntette a Kit. a közigaz-
gatási szakvizsga letételére 
irányuló kötelezettséget és az 
annak elmulasztásához fűződő 
jogkövetkezményeket is

12. táblázat: A Kttv. által korábban szabályozott, de a Kit.-ben már nem található  
megszűnési esetek (S. Horváth István szerkesztése)

Magyarázat a Kit. §-aihoz

104. § [A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése]

(1) A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnik:
a) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával;
b) a kormánytisztviselő halálával;
c) a 70. életév betöltésével;
d) a kormányzati igazgatási szerv jogutód nélküli megszűnésével;
e) a kormánytisztviselő politikai felsővezetővé vagy politikai veze-

tővé történő megválasztásával, illetve kinevezésével;
f) ha a kormánytisztviselő az összeférhetetlenséget a felszólítás 

kézbesítésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg;
g) ha a kormánytisztviselő állam- vagy kormányközi nemzetközi 

szervezetnél vagy az Európai Unió szerveinél jogviszonyt létesít;
h) ha a kormánytisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alap-

ján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi tel-
jes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, kivéve az 
egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 
2003. évi LXXXIV. törvény szerint egészségügyi dolgozónak mi-
nősülő kormánytisztviselőt, valamint a kormányzati igazgatási 
szerv különösen fontos érdekére tekintettel, ha a Kormány en-
gedélyezte és a jogviszonyt a kormányzati igazgatási szerv fenn-
tartja;

i) jogviszonyváltáskor a 114. § (3) bekezdése szerinti esetben;
j) abban az esetben, ha a 89. § (6) bekezdésének alkalmazása so-

rán az ott megállapított határidő leteltéig a fogadó kormányzati 
igazgatási szerv nem állítja ki az új beosztási okiratot;
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k) ha a Kormány döntése alapján a központosított álláshelyállo-
mányból származó álláshely visszakerül a központosított állás-
helyállományba,

l) ha a Kormány az álláshelyet az 55. § (2) bekezdése alapján a köz-
pontosított álláshelyállományba helyezi,

m) ha a Kormány az alaplétszám részét képező álláshelyet megszün-
teti vagy az az 52/A. § alapján megszűnik.

(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott életkori korlát alól a 
miniszterelnök felmentést adhat, ha a kormánytisztviselői kinevezés a 
tartós külszolgálathoz kapcsolódó külképviselet-vezetői megbízásához 
szükséges.

(3) Ha a kormányzati szolgálati jogviszony az (1) bekezdés d) pontjában 
foglaltak alapján szűnik meg, a kormánytisztviselő részére annak meg-
felelő összeget kell kifizetni, amely felmentése esetén a felmentési időre 
járó illetményének felel meg.

(4) A kormánytisztviselő a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöl-
tését egy évvel megelőzően az (1) bekezdés h) pontja szerinti feltétel 
 ellenőrzése céljából a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél a megszerzett 
szolgálati idejéről hatósági bizonyítvány kiállítását kéri. Nem kell kérel-
mezni a hatósági bizonyítvány kiállítását, ha a nyugdíjbiztosítási igazga-
tási szerv korábban meghozott határozata az öregségi teljes nyugdíjhoz 
szükséges szolgálati idő meglétét igazolja. A kormánytisztviselő a szolgá-
lati időről kiállított hatósági bizonyítvány vagy más határozat másolatát  
– a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését legalább három hónap-
pal megelőzően – benyújtja a kormányzati igazgatási szervnek, amely az 
így tudomására jutott személyes adatokat az (1) bekezdés h) pontjában 
meghatározott feltétel teljesülésének ellenőrzése céljából az e törvényben 
meghatározott ideig kezelheti.

(5) Ha a kormányzati igazgatási szerv egyetért a kormánytisztviselő jog-
viszonyának fenntartásával, arról kikéri a Kormány véleményét.

(6) Az (1) bekezdés h) pontjában meghatározottak szerint a kormányzati 
igazgatási szerv akkor tarthatja fenn a jogviszonyt, ha a Kormány egyetért 
azzal. A Kormány véleménye köti a kormányzati igazgatási szervet a dön-
tésének meghozatalában.

(7) Ha a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő jogviszonyát 
nem tartja fenn, a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya 
az erről hozott döntés kézhezvétele hónapjának vagy – ha az későbbi idő-
pontra esik – annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amikor a 
kormánytisztviselő a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és 
az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte.

(8) Ha a kormánytisztviselő
a) állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél, vagy
a) az Európai Unió szerveinél

jogviszonyt létesít, kormányzati szolgálati jogviszonya az a) vagy b) pont 
szerinti jogviszony kezdete előtti napon megszűnik.
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(9) Ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya megszű-
nését követő 30 napon belül első jogviszonyként újabb kormányzati szol-
gálati jogviszonyt létesít, kormányzati szolgálati jogviszonyát folyamatos-
nak kell tekinteni.

(10) Ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő személy a kor-
mányzati szolgálati jogviszony létesítését megelőzően a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) sze-
rinti kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jogviszonyban, közalkal-
mazotti, hivatásos szolgálati, katonai szolgálati, honvédelmi alkalmazotti 
vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állt, és e jogviszo-
nyának megszűnését követő 30 napon belül első jogviszonyként kormány-
zati szolgálati jogviszonyt létesít, jogviszonyát e törvény alkalmazásában 
folyamatosnak kell tekinteni.

1. A Kit. – hasonlóan a korábbi jogállási törvényekhez – megkülönbözteti egy-
mástól a jogviszony megszűnését és a jogviszony megszüntetését. Az előbbi ka-
tegóriába tartoznak azok a jogi tények, körülmények, amelyek a munkáltató és a 
kormánytisztviselő akaratától függetlenül a jogviszony megszűnéséhez vezetnek. 
Ezzel szemben a jogviszony megszüntetése a felek valamelyikének, közös meg-
egyezés esetén mindkét fél akaratnyilvánítását igénylik.

a) A kinevezésben foglalt határozott idő lejárta

Mint ahogyan azt a XIII. fejezetben már láthattuk, a kormányzati szolgálati jogvi-
szony létrehozható határozott és határozatlan időre egyaránt. Eltérő rendelkezés 
hiányában a kormányzati szolgálati jogviszony határozatlan időre jön létre.

A határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony létrehozása esetén a jog-
viszony időtartamát a kinevezési okmány beosztási okirat részében kell megha-
tározni. Ez történhet úgy, hogy egy naptári napot nevez meg az okirat. Ebben az 
esetben a kormányzati szolgálati jogviszony a határozott idejű kinevezés utolsó 
napját követő napon szűnik meg.

A határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony létrehozása esetén a jog-
viszony időtartama meghatározható más erre alkalmas módon is. Ebbe a körbe 
tartozik például, ha egy konkrét munka elvégzéséhez, feladat ellátásához vagy ese-
mény bekövetkeztéhez köti a jogviszony megszűnését a kinevezés során a mun-
káltató. Fontos szabály azonban, hogy abban az esetben, ha a felek a kormányzati 
szolgálati jogviszony időtartamát nem naptárilag határozták meg, nem függhet 
– a tartós külszolgálat megszüntetése kivételével – a kormányzati szolgálati jogvi-
szony megszűnésének időpontja kizárólag a kormányzati igazgatási szerv, illetve a 
kormánytisztviselő akaratától, tehát a jogviszony megszűnését objektív feltételhez 
lehet csak kötni. Amennyiben a beosztási okiratban konkrét időpont szerepel a 
határozott idejű jogviszony megszűnésére, nem szüntethető meg ezt megelőzően 
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jogszerűen a kormánytisztviselő jogviszonya arra való hivatkozással, hogy az meg-
határozott személy helyettesítésére szól.237

Ha a határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony időtartama nem nap-
tári naphoz, hanem egyéb feltétel bekövetkezéséhez kötött, a munkáltatói jogkör 
gyakorlója köteles a kormánytisztviselőt tájékoztatni a kormányzati szolgálati jog-
viszony várható időtartamáról. Ha a kormánytisztviselő felmentésére a határozott 
idő lejárta előtt kerül sor, a felmentési idő nem lehet hosszabb, mint ahogy a jogvi-
szony felmentés nélkül is megszűnt volna [Kit. 111. § (2) bek.].

Korábbi közszolgálati jogi szabályoktól eltérően a Kit. nem teszi lehetővé, hogy 
a határozott időre létrehozott kormányzati szolgálati jogviszony határozatlan idejű 
jogviszonnyá alakuljon át abban az esetben, ha a kormánytisztviselő a kinevezés-
ben meghatározott időtartam lejártát követően – akár a munkáltatói jogkör gya-
korlójának tudtával vagy akár anélkül – tovább dolgozik az álláshelyen.

A Kit. a Kttv.-vel egyezően, az Mt.-től eltérően238 nem határozza meg a hatá-
rozott idejű jogviszony maximális mértékét. A munkajogi szabályozás szerint a 
határozott idejű munkaviszony tartama az öt évet nem haladhatja meg, ideértve a 
meghosszabbított és az előző határozott időre kötött munkaszerződés megszűné-
sétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott tartamú munkaviszony 
tartamát is. Álláspontunk szerint a Kúria Kttv.-re vonatkozó szabályozása tárgyában 
hozott határozata analógiaként alkalmazható a Kit.-re is.239 A Kúria határozatában 
megállapította, hogy „jelentősen eltér egymástól a versenyszféra és a közszféra 
határozott idejű foglalkoztatására vonatkozó szabályrendszere, és a jogalkotó – a 
jogviszonyok speciális jellegére tekintettel – eltérő módon szabályozza a garan-
ciális feltételeket is. A közszolgálati jogviszonyban, különös tekintettel a kötött 
létszámgazdálkodásra, a munkáltatónak meghatározott létszámmal kell  ellátnia a 
feladatát, és e kötelezettségét akkor is teljesítenie kell, amikor valamely álláshe-
lyet betöltő kormánytisztviselő meghatározott ideig nem tud munkát végezni. Erre 
az esetre lehetőséget biztosít a törvény a munkáltatónak arra, hogy a feladatai 
ellátása érdekében a távollévő kormánytisztviselő helyettesítéséről határozott ide-
jű közszolgálati tisztviselői jogviszony létesítésével gondoskodjon.” A közszolgálati 
tisztviselői jogviszony minden elemét teljeskörűen szabályozza a Kttv., ezért az Mt. 
nem minősül a Kttv. háttérszabályának, annak rendelkezései a közszolgálati tiszt-
viselői jogviszonyra nem alkalmazhatók.

b) A kormánytisztviselő halála

A Kit. a kormánytisztviselő kötelezettségei között [Kit. 93. § (1) bekezdés c) pont] 
rögzíti, hogy a kormánytisztviselő köteles a munkáját személyesen ellátni. A kor-
mányzati szolgálati jogviszony tehát egy olyan foglalkoztatási jogviszony, amely 

237 Lásd: Szász: Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésével és megszűnésével ösz-
szefüggő közszolgálati jogviták 7. számú eset.

238 Mt. 192. § (2) bek.
239 Tájékoztató a Kúria határozatáról a Mfv.II.10.160/2019. számú ügyben.
 https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/hatarozott-ideju-kormanyzati-szolgalati-viszony-meg-

szuntetese-targyaban-dontott-kuria (2021. 02. 03.)

https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/hatarozott-ideju-kormanyzati-szolgalati-viszony-megszuntetese-targyaban-dontott-kuria
https://kuria-birosag.hu/hu/sajto/hatarozott-ideju-kormanyzati-szolgalati-viszony-megszuntetese-targyaban-dontott-kuria
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a foglalkoztatott személyes közreműködését igényli. Mivel a kormánytisztviselő 
halálát követően a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő munkavégzési kö-
telezettségét már nem képes teljesíteni, a kormányzati szolgálati jogviszony meg-
szűnik. A jogviszony megszűnése ebben az esetben tehát nem igényel semmiféle 
jognyilatkozatot a kormánytisztviselő hozzátartozóitól, örököseitől. Ahogy ezt a 
bíróság megállapította,240 a foglalkoztatottnak csak azokat a vagyoni jogait szerzi 
meg a foglalkoztatott örököse, amelyek az öröklés tárgyai lehetnek, így az örökö-
sök nem érvényesíthetnek az elhunyt személyéhez fűződő munkajogi és polgári 
jogi igényeket.

Mint ahogyan azt a juttatásokról szóló magyarázatainkban később látni fogjuk, a 
kormánytisztviselő halála esetén krízistámogatásban részesíthető a kormánytiszt-
viselő házastársa, élettársa, testvére, szülője, nagyszülője, vér szerinti vagy örök-
befogadott gyermeke. A krízistámogatás igénybevételére vonatkozó szabályokat az 
R6. állapítja meg.

Az elhunyt kormánytisztviselőt a kormányzati igazgatási szerv vezetője a köz-
szolgálat halottjává nyilváníthatja. A közszolgálat halottjává nyilvánított személy 
temetési költségeit a kormányzati igazgatási szerv részben vagy egészben átvál-
lalja [Kit. 148. § (3) bek.].

c) A 70. életév betöltése

A korábbi szabályozás átvételével a Kit. is a 70. életév betöltését határozza meg a 
kormányzati szolgálati jogviszony lezárásának időpontjaként, amikor is a kormány-
zati szolgálati jogviszony – ha addig más okból erre nem került sor – a törvény ere-
jénél fogva megszűnik, határozott idejű kinevezéssel sem foglalkoztatható tovább 
a kormánytisztviselő. Ez alól csak a miniszterelnök adhat felmentést, és csak abban 
az esetben, ha a kormánytisztviselői kinevezés a tartós külszolgálathoz kapcsolódó 
külképviselet-vezetői megbízásához szükséges. A jogviszony a 70. életév betölté-
sének napján automatikusan megszűnik, felmentési idő és végkielégítés nélkül.

d) A kormányzati igazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése

Bár a kormányzati szolgálati jogviszony nem a kormányzati igazgatási szerv és a 
kormánytisztviselő között, hanem a Kormány és a kormánytisztviselő között jön 
létre, a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv jogutód 
nélküli megszűnése mégis a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnését ered-
ményezi. Ez összhangban áll azzal a rendelkezéssel, amely szerint a kormányza-
ti igazgatási szerv alaplétszámába tartozó valamennyi álláshely megszűnik, ha a 
kormányzati igazgatási szerv megszűnik (Kit. 52/A. §). Mint azt korábban láthat-
tuk, kormányzati jogviszony csak álláshelyen hozható létre. Ebből kifolyólag, ha a 
megszűnő kormányzati igazgatási szerv feladatai és álláshelyei nem kerülnek át 
egy másik kormányzati igazgatási szervhez, akkor nincs mód a kormánytisztviselő 
továbbfoglalkoztatására sem.

240 BH2001.4.193.
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A jogviszony megszűnésének időpontja egybeesik a kormányzati igazgatási 
szerv megszűnésének időpontjával. Tekintettel arra, hogy a kormánytisztviselő eb-
ben az esetben akaratán és önhibáján kívül veszíti el az állását, ezért cserébe a 
törvény alapján kompenzálni kell őt. Egyrészt a kormánytisztviselő részére annak 
megfelelő összeget kell kifizetni, ami felmentése esetén a felmentési időre járó 
illetményének felel meg. Másrészt a kormánytisztviselő a kormányzati igazgatási 
szerv jogutód nélküli megszűnése esetén végkielégítésre is jogosult [Kit. 112. § 
(1) bek.]. Anélkül tehát, hogy a kormánytisztviselőt felmentenék, tulajdonképpen 
a felmentés jogkövetkezményeit kell alkalmazni a kormányzati igazgatási szerv 
jogutód nélküli megszűnése esetén.

e) A kormánytisztviselő politikai felső vezetővé vagy politikai vezetővé történő 
megválasztása, illetve kinevezése

Abban az esetben, ha a kormánytisztviselőt megválasztják, illetve kinevezik mi-
niszterelnöknek, miniszternek vagy államtitkárnak (politikai felső vezetőnek), meg-
szűnik a kormányzati szolgálati jogviszonya. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha 
kormánymegbízottá (politikai vezetővé) nevezik ki a kormánytisztviselőt.

A politikai felső vezető és a politikai vezető a Kit. alapján politikai  szolgálati 
jogviszonyban áll, ami összeegyeztethetetlen azzal, hogy az érintett személy egyi-
dejűleg kormányzati szolgálati jogviszonyt is betöltsön. Sőt a politikai felső vezetők 
– néhány, a törvényben meghatározott kivételt leszámítva – semmilyen más továb-
bi munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem hozhatnak létre a politikai szolgálati 
jogviszony mellett. Míg azonban a kormányzati szolgálati jogviszony ex lege meg-
szűnik a politikai felső vezetővé, politikai vezetővé történő kinevezéssel, addig a 
többi foglalkoztatási jogviszony „csak” összeférhetetlenséget eredményez. Mint azt 
a jogviszony tartalmánál látni fogjuk, az összeférhetetlenség nem jelenti automa-
tikusan a politikai szolgálati jogviszony megszűnését; az államtitkár és a miniszter 
összeférhetetlenség okán történő felmentésére, illetve a miniszterelnök összefér-
hetetlenségének megállapítására ugyanis csak abban az esetben kerülhet sor, ha 
az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt a politikai felső vezető a vele szemben 
fennálló összeférhetetlenségi okot nem szünteti meg.

f) Ha a kormánytisztviselő az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől szá-
mított harminc napon belül nem szünteti meg

A Kit. tételesen meghatározza azokat a jogviszonyokat, amelyek  összeférhetetlenek 
a kormányzati szolgálati jogviszonnyal.

A kormánytisztviselő további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve 
más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet 
is – a gyakorolható tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység 
 kivételével – kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével 
létesíthet.

A kormánytisztviselő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szem-
ben a törvényben meghatározott összeférhetetlenségi okok valamelyike felmerül, 
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illetve ha kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen 
helyzetbe kerül.

Ha a munkáltatói jogkör gyakorlójának összeférhetetlenségi ok jut a tudomá-
sára, a jogkövetkezmények megjelölésével köteles haladéktalanul írásban felszó-
lítani a kormánytisztviselőt, hogy az összeférhetetlenséget harminc napon belül 
szüntesse meg.

Ha a kormánytisztviselő az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől 
számított harminc napon belül nem szünteti meg, kormányzati szolgálati jogviszo-
nya megszűnik.

A kormánytisztviselő további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más 
keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is, kizá-
rólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesíthet. Ez alól 
kivételt képeznek az ún. gyakorolható tevékenységek, továbbá a közérdekű önkén-
tes tevékenység.

Ha az összeférhetetlenség amiatt keletkezik, mert a kormánytisztviselő ugyan-
azon kormányzati igazgatási szervnél hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), 
ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba került (azaz a kormányzati szolgálati 
jogviszony fennállása alatt alakul ki az összeférhetetlen helyzet), akkor az érin-
tettek megegyezhetnek abban, hogy melyikük kormányzati szolgálati jogviszonya 
szűnjék meg. Megegyezés hiányában azonban a munkáltatói jogkör gyakorlója 
döntheti el, hogy melyik kormánytisztviselőnek szűnik meg a kormányzati szolgá-
lati jogviszonya.

A kormányzati jogviszony fentebb ismertetett megszűnésétől meg kell külön-
böztetni azt az esetet, amikor a kormányzati jogviszony azért kerül megszünte-
tésre, mert a kormánytisztviselő elmulasztja teljesíteni az egyéb munkavégzésre 
irányuló jogviszony bejelentésére, illetve engedélyeztetésére vonatkozó kötele-
zettségét. A kormánytisztviselő ugyanis annak létesítését megelőzően köteles 
írásban bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlója részére az ún. gyakorolható 
tevékenység végzésére, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére 
irányuló jogviszonyt. Ha pedig a gyakorolható tevékenység, illetve a közérdekű 
önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszony keretében végzett munka 
időtartama részben azonos a kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejével 
(például munkaidőben tart előadást valamelyik egyetemen a kormánytisztviselő), 
akkor bejelentés helyett engedélyeztetnie kell a munkáltatói jogkör gyakorlójával a 
gyakorolható tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére 
irányuló jogviszonyt, ugyanis az csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes 
engedélye alapján létesíthető ilyen esetben. Fontos azonban kiemelni, hogy ezen 
mulasztás – szemben az összeférhetetlenség megszüntetésével – nem automatiku-
san vonja maga után a jogviszony megszűnését; a munkáltatói jogkör gyakorlója 
a körülmények mérlegelését követően dönthet úgy, hogy felmentéssel megszünteti 
a jogviszonyt, de dönthet úgy is, hogy nem szünteti meg a kormányzati szolgálati 
jogviszonyt.

Az összeférhetetlenség mint jogviszony megszűnését eredményező ok értel-
mezése kapcsán analógiaként releváns megállapítást tartalmaz a Kúria Mfv. 
10.032/2020/5. sz. ítélete, amely szerint „a jogszabály (Ktv., Kttv.) nemcsak az 



339

xvii. fejezet

összeférhetetlenség bejelentése kapcsán tartalmaz kógens szabályokat, de az 
 összeférhetetlenség megszüntetése kapcsán is. Kógens a szabály az eljárásrend 
és az alkalmazandó jogkövetkezmény tekintetében is. A kógens szabály a jog-
következményt egyértelműen úgy szabályozza, hogy elsődlegesen az összefér-
hetetlenséget a felszólítástól számított 30 napon belül meg kell szüntetni, ennek 
eredménytelensége esetén a közszolgálati jogviszony ipso iure megszűnik.”

Az összeférhetetlenség megszüntetésére vonatkozó írásbeli felszólításra – a jog-
viszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozathoz hasonlóan – vonatkozó 
alaki kötöttség, hogy elektronikusan kell kiadmányozni, a munkáltatói jogkör gya-
korlója részéről legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva [vö. Kit. 
71. § (11) bek.]. Az írásba foglalt, de nem elektronikus aláírással ellátott és nem 
elektronikusan kézbesített munkáltatói jognyilatkozat érvénytelen. Az érvénytelen-
ség jogkövetkezményét nem lehet alkalmazni, ha a jognyilatkozat a felek egyező 
akaratából teljesedésbe ment.

g) Az állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél vagy az Európai Unió szer-
veinél történő jogviszony-létesítés

Megszűnik a kormányzati szolgálati jogviszony abban az esetben is, ha a kormány-
tisztviselő államközi, illetve kormányközi nemzetközi szervezettel vagy az Európai 
Unió valamelyik szervével létesít foglalkoztatási jogviszonyt. A jogviszony megszű-
nésének időpontja az állam- vagy kormányközi nemzetközi szervezetnél, illetve 
az Európai Unió szerveinél létesített jogviszony kezdete előtti nap. Amíg azonban 
a Kttv. szerint csak a határozatlan idejű jogviszonyt szüntette meg a szóban forgó 
másik jogviszony, addig a Kit. alapján akár a határozott idejű kormányzati jogvi-
szonyt is megszüntetheti.

h) Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése és az öregségi teljes nyugdíjhoz szüksé-
ges szolgálati idő megszerzése

Megszűnik a kormányzati szolgálati jogviszony, ha a kormánytisztviselő a társa-
dalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte,241 és 
az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte. Szeretnénk a 
figyelmet felhívni arra, hogy csak az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszer-
zése szünteti meg a jogviszonyt, más jogcímen történő nyugdíjazás esetén felmen-
téssel kerülhet sor a kormányzati jogviszony megszüntetésére.

Az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő megszerzését a nyugdíjbizto-
sítási igazgatási szerv, az illetékes járási hivatal hatósági bizonyítvánnyal igazolja.  
 
241 Az öregségi nyugdíj a meghatározott életkor elérése és meghatározott szolgálati idő meg-

szerzése esetén járó nyugellátás [Tny. 4. § (1) bek. b) pont]. Az 1957-ben vagy azt köve-
tően született személynek társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra jogosító öregségi nyug-
díjkorhatára a betöltött 65. év [Tny. 18. § (1) bek. g) pont]. Öregségi teljes nyugdíjra való 
jogosultság feltételeit: öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a születési évének megfe-
lelő öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és legalább húsz év szolgálati idővel rendelkezik 
[Tny. 18. § (2) bek.].
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Ennek érdekében a kormánytisztviselő a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár be-
töltését egy évvel megelőzően meg kell hogy keresse a nyugdíjbiztosítási igazga-
tási szervet. Abban az esetben, ha a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv korábban 
meghozott határozata az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő meg-
létét már igazolja, nem kell megkeresni a szervet.

A kormánytisztviselő a szolgálati időről kiállított hatósági bizonyítvány vagy a 
szolgálati idő megszerzését igazoló egyéb határozat másolatát – a rá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatár betöltését legalább három hónappal megelőzően – be 
kell hogy nyújtsa a kormányzati igazgatási szervnek.

Ha a kormánytisztviselő szeretne a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár eléré-
sét követően az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szervnél tovább dolgozni, 
akkor – ha azzal a kormányzati igazgatási szerv is egyetért – a kormányzati igazga-
tási szerv kikéri a Kormány véleményét. A kormányzati igazgatási szerv csak akkor 
tarthatja fenn a jogviszonyt, ha a Kormány egyetért azzal. A kormányzati szolgálati 
jogviszony fenntartását indokolhatja a foglalkoztató szerv ehhez fűződő különösen 
fontos érdeke vagy a kormányzati igazgatási szerv alaptevékenysége. A Kormány 
véleménye köti a kormányzati igazgatási szervet a döntésének meghozatalában.

Ezzel a jogalkotó törvényi szintre emelte a közszférában alkalmazandó nyug-
díjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat egyes rendel-
kezéseit. A Kit.-ben nem szabályozott kérdésekben azonban álláspontunk szerint 
továbbra is alkalmazandó az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat. Így eltérő 
szabályozás hiányában a kormányzati igazgatási szervek az irányító miniszter út-
ján fordulhatnak a Kormányhoz az egyetértés beszerzése érdekében. Az egyetértés 
iránti kérelmet a munkáltatói jogkör gyakorlója annak kézhezvételétől számított 
8 napon belül köteles megküldeni – a továbbfoglalkoztatásra irányuló javaslattal 
együtt – a szervet irányító miniszternek. A miniszter a kérelmet – a kézhezvéte-
létől számított 8 napon belül – megküldi a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
számára, aki a kérelmet – annak kézhezvételét követő 8 napon belül – a tovább-
foglalkoztatással kapcsolatos véleményének beszerzése érdekében, véleményal-
kotásra előkészítve továbbítja a Kormány számára. A Kormány véleményéről – an-
nak kézhezvételét követő 5 napon belül – a Miniszterelnökséget vezető miniszter 
tájékoztatja a kérelmet felterjesztő minisztert, aki – annak kézhezvételét követő 5 
napon belül – tájékoztatja az érintett kormánytisztviselő tekintetében munkáltatói 
jogot gyakorló személyt.

Ha a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő jogviszonyát nem tart-
ja fenn, a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya az erről hozott 
döntés kézhezvétele hónapjának vagy – ha az későbbi időpontra esik – annak a 
hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amikor a kormánytisztviselő a rá irányadó 
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 
szolgálati időt megszerezte.

Nem szűnik meg azonban a jogviszony abban az esetben, ha az érintett kor-
mánytisztviselő egészségügyi dolgozónak minősül (ebben az esetben a fentebb 
ismertetett eljárást sem kell lefolytatni). Egészségügyi dolgozó minden egészség-
ügyi tevékenységet végző természetes személy, aki az általa ellátott egészségügyi  
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tevékenység végzésére jogosító szakképesítéssel rendelkezik, vagy aki nem ren-
delkezik ilyen szakképesítéssel, de közreműködik a szakképesítéssel rendelkező 
egészségügyi dolgozók által ellátandó feladatokban.

i) Jogviszonyváltás

Jogviszonyváltásról akkor beszélünk, amikor jogszabály rendelkezése folytán egy 
kormányzati igazgatási szerv egésze vagy annak egy része (szervezeti egysége, 
anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott 
csoportja) a Kit. hatálya alól egy, a Kjt. hatálya alá tartozó szervhez kerül. Ebben 
az esetben a kormányzati igazgatási szerv érintett szervezete, illetve tevékenysége 
keretében foglalkoztatott kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya a 
jogállásváltozás időpontjában közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át, és az általa 
betöltött álláshely a központosított álláshelyállományba kerül.

Abban az esetben azonban, ha az átvevő munkáltató a Kjt. rendelkezései alap-
ján nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt az átadással érintett kormánytiszt-
viselővel, értelemszerűen nem tud létrejönni a jogviszonyváltás, ezért megszűnik 
a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya. Ugyanígy megszűnik a 
kormányzati szolgálati jogviszony abban az esetben is, ha az átadással érintett 
kormánytisztviselővel szemben a Kjt. alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivé-
ve, ha az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és ennek érdekében a 
kormánytisztviselő az átalakulást követő 30 napon belül intézkedik, és ezt igazolja.

Ha a kormányzati szolgálati jogviszony a fentebb ismertetett okok miatt meg-
szűnik, a kormánytisztviselő végkielégítésre lesz jogosult.

Ezeket a szabályokat akkor is alkalmazni rendeli a Kit., ha a kormánytisztviselő 
jogviszonya közszolgálati (Kttv.), hivatásos szolgálati (Hszt.) vagy katonai szolgála-
ti jogviszonnyá (Hjt.), honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá (Hajtv.), rendvédelmi 
igazgatási szolgálati jogviszonnyá (Riasztv.-Hszt.) vagy munkaviszonnyá alakul át.

j) Abban az esetben, ha a 89. § (6) bekezdésének alkalmazása során az ott meg-
állapított határidő leteltéig a fogadó kormányzati igazgatási szerv nem állítja ki az 
új beosztási okiratot

A Kit. megszüntette a kormányzati igazgatási szervek közötti végleges áthelyezés 
jogintézményét, ami a Kttv. rendelkezései szerint a jogviszony megszüntetésének 
egyik esete volt. A Kit. alapján ugyanis bármely – a Kit. hatálya alá tartozó – kor-
mányzati igazgatási szervnél dolgozik a kormánytisztviselő, mindig ugyanazon, a 
Kormány és a kormánytisztviselő között létrejött és fennálló jogviszony keretében 
végzi munkáját. Ebből kifolyólag az egyes kormányzati igazgatási szervek közötti 
munkahelyváltás nem eredményezheti a jogviszony megszűnését.

A végleges áthelyezés helyett a Kit. bevezette a kinevezés módosításának egy 
speciális esetét. Ennek lényege, hogy ha a kormánytisztviselő a beosztási ok-
iratában megnevezett álláshelyétől eltérő kormányzati igazgatási szervnél kíván 
dolgozni, akkor az erre vonatkozó jognyilatkozatát a munkahelyváltás tervezett 
időpontját legalább 30 nappal megelőzően meg kell tennie annál a kormányzati 
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igazgatási szervnél, ahol éppen dolgozik. A bejelentést követő 30. napig a kor-
mánytisztviselő ellátja a kormányzati igazgatási szervnél a feladatait. A bejelentést 
követő 31. naptól a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya nyug-
szik, ami azt jelenti, hogy a nyugvás időtartama alatt a kormánytisztviselő illet-
ményre nem jogosult, és munkavégzési kötelezettség sem terheli. A kormányzati 
szolgálati jogviszony nyugvása kétféleképpen zárulhat; ha a fogadó kormányzati 
igazgatási szerv a kormányzati szolgálati jogviszony nyugvásának kezdő időpontját 
követő 30 napon belül a kormánytisztviselő számára az új beosztási okiratot kiál-
lítja, akkor a kormánytisztviselő az okiratot kiállító szervnél folytatja a munkáját, 
és a kormányzati szolgálati jogviszony folyamatos. Amennyiben azonban nem kerül 
sor a kormánytisztviselő új beosztási okiratának kiállítására, a kormánytisztviselő 
kormányzati szolgálati jogviszonya a jogviszony nyugvásának kezdő időpontját kö-
vető 31. napon megszűnik.

k) Ha a Kormány döntése alapján a központosított álláshelyállományból származó 
álláshely visszakerül a központosított álláshelyállományba

Mint az már a korábbi fejezetekben láthattuk, a kormányzati szolgálati jogviszony 
csak álláshelyen jöhet létre. Ez lehet akár a kormányzati igazgatási szerv alap-
létszámába tartozó álláshely, de lehet a központosított álláshelyállományból a 
 kormányzati igazgatási szerv rendelkezésére bocsátott központosított álláshely is. 
A Kormány azonban a központosított álláshelyet a központosított álláshelyállo-
mányba visszahelyezheti, ha:

−	 a központosított álláshely legalább 6 hónapja betöltetlen;
−	 a központosított álláshelyen ellátott feladat megszűnt;
−	 a központosított álláshelyen ellátott feladat egy másik álláshelyen kerül 

ellátásra, vagy
−	 a központosított álláshelyen létrehozott határozott idejű jogviszony meg-

szűnt.
Ha a Kormány a számára megállapított lehetőséggel élve bármikor úgy dönt, 

hogy valamelyik központosított álláshelyet a kormányzati igazgatási szervtől visz-
szaveszi, a kormánytisztviselő számára nem marad álláshely, így – mivel nincsen 
jogviszony álláshely nélkül – a kormánytisztviselő jogviszonya a törvény erejénél 
fogva meg kell hogy szűnjék.

Mivel a kormánytisztviselő – hasonlóan a kormányzati igazgatási szerv jogutód 
nélküli megszűnésének esetéhez – önhibáján és akaratán kívül, a Kormány döntése 
alapján kerül abba a helyzetbe, hogy megszűnik a kormányzati szolgálati jogviszo-
nya, a törvény jogosulttá teszi őt a végkielégítésre. Tekintettel azonban arra, hogy 
– az álláshelykeretet leszámítva – a központosított álláshelyet eleve csak határozott 
időre engedi a kormányzati igazgatási szerv számára betölteni, a végkielégítés csak 
abban az esetben jár, ha a Kormány hamarabb venné vissza a központosított állás-
helyet, mint ameddig azt a kormányzati igazgatási szerv rendelkezésére bocsátot-
ta. Azzal ugyanis a kormányzati igazgatási szervnek már a kormányzati szolgálati 
jogviszony létrehozásakor számolnia kell, hogy a határozott időre rendelkezésére 
bocsátott központosított álláshely a határidő lejártával visszakerül a központba, 
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így ebből kifolyólag nem érheti sérelem sem a szervet, sem a kormánytisztviselőt. 
Természtesen más a helyzet megítélése, ha a Kormány a központosított álláshelyál-
lományba tartozó álláshely betöltését határozatlan időre engedélyezte a kormány-
zati igazgatási szervnek (ami nincs kizárva); ebben az esetben, ha bármikor úgy 
dönt a Kormány, hogy az álláshelyet a központosított álláshelyállományba vissza-
helyezi, megilleti a végkielégítés a kormánytisztviselőt a jogviszonya megszűnése 
miatt, feltéve, hogy a végkielégítés egyéb törvényi feltételeinek megfelel.

Érdekességképpen jegyezzük meg, hogy a Kit. 2019. január 1-jén hatályba 
lépett első változata még nem megszűnési okként kezelte azt az esetet, amikor a 
Kormány döntése nyomán a központosított álláshelyállományba visszakerül a köz-
pontosított álláshely. Ebben az esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója dönthe-
tett arról, hogy az érintett kormánytisztviselő jogviszonyát felmentéssel megszün-
teti-e. Tekintettel arra, hogy álláshely nélkül kormányzati szolgálati jogviszony 
nem létezhet a kormányzati igazgatási szervnél, ilyen helyzetben valójában nincs 
mérlegelési lehetősége a munkáltónak, ezért álláspontunk szerint elkerülhetetlen 
volt az a módosítás, ami rendszertani szempontból helyére – nevezetesen az ex 
lege megszűnési esetek közé – tette a központosított álláshely visszavételének 
jogkövetkezményét.

l) Ha a Kormány az álláshelyet az 55. § (2) bekezdése alapján a központosított 
álláshelyállományba helyezi

Az álláshelyalapú létszámgazdálkodás egyik alapelve, hogy minden kormányzati 
igazgatási szerv annyi álláshellyel rendelkezzen, amennyi a feladatai ellátásához 
indokolt és szükséges. Ebből következik, hogy tartósan betöltetlen álláshely nem 
maradhat a kormányzati igazgatási szervnél. Ezért ha az álláshely hat hónapon 
át betöltetlen, azt a Kormány határozatával a központosított álláshelyállományba 
helyezi. Ez alól kivételt képeznek az álláshelykeretben megállapított álláshelyek, a 
külszolgálati vagy kormányzati érdekből történő kirendelésen lévő kormánytisztvi-
selő álláshelye, a fizetés nélküli szabadságon lévő kormánytisztviselő álláshelye, és 
annak a kormánytisztviselőnek az álláshelye, aki egyéb okból mentesül a munka-
végzési kötelezettség alól. Ezen túl a Kormány akkor is mellőzheti a hat hónapon 
át betöltetlen álláshelynek a központosított álláshelyállományba helyezését, ha az 
a kormányzati igazgatási szerv feladatainak ellátásához szükséges.

Bár látszólag ellentmondásosnak tűnik egy hat hónapja betöltetlen álláshely el-
vétele kapcsán jogviszony megszűnéséről beszélni, mégis előfordulhat ilyen eset. 
A hat hónapos szabály szempontjából releváns időszakot ugyanis az álláshelyen 
létrehozott jogviszony nem a létrehozásakor, hanem a jogviszony kezdetének a 
napjától számított 21. napon szakítja meg. Ebből kifolyólag, ha egy 5 hónapja és 
25 napja betöltetlen álláshelyen létrejön egy jogviszony, attól még az álláshely a 
6. hónap végén betöltetlennek fog minősülni, holott van rajta egy jogviszony. Ez 
a jogviszony fog megszűnni, ha a Kormány úgy dönt, hogy elvonja az álláshelyet.

Mivel a jogviszony megszűnésének ezen esete sem felróható az érintett kor-
mánytisztviselőnek, végkielégítés illeti meg az állását elvesztő kormánytisztviselőt, 
ha a végkielégítés törvényben meghatározott egyéb feltételeinek megfelel.
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m) Ha a Kormány az alaplétszám részét képező álláshelyet megszünteti, vagy az 
az 52/A. § alapján megszűnik

Ha a kormányzati igazgatási szerv megszűnik, vagy egyéb okból kikerül a Kit. hatá-
lya alól, a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely megszűnik. 
Mivel a kormányzati szolgálati jogviszony csak a Kit. szerinti álláshelyen állhat fenn, 
az álláshely megszűnése a jogviszony megszűnését is magával kell hogy vonja. 
Mint ahogyan az álláshelyhez kapcsolódó előző két megszűnési esetnél, ennél is jo-
gosult az érintett kormánytisztviselő végkielégítésre, ha a végkielégítés törvényben 
meghatározott egyéb feltételeinek megfelel.

3. A jogviszonyok folyamatossága

A kormányzati jogviszony megszűnése számos jogkövetkezménnyel jár. Így pél-
dául:

−	 a megszűnést követő negyvenedik napon ki kell fizetni az időarányosan fel 
nem használt szabadságára eső illetményét a kormánytisztviselőnek;

−	 ha jogosult rá, ki kell fizetni a végkielégítést.

Annak érdekében, hogy az esetleges visszaélések elkerülhetők, illetve az admi-
nisztrációs terhek is csökkenthetők legyenek, a Kit. akként rendelkezik, hogy ha a 
kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését követő 30 napon belül első jog-
viszonyként újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít a kormánytisztviselő, 
akkor a két kormányzati szolgálati jogviszonyt folyamatosnak kell tekinteni. Állás-
pontunk szerint ez azt jelenti, hogy nem állnak be a korábbi kormányzati szolgálati 
jogviszony megszűnésének jogkövetkezményei, azaz az új jogviszony létesítésekor 
nem kell próbaidőt kikötni, és a kormánytisztviselő a megmaradt szabadságát is 
viszi magával az új munkahelyére, azt nem kell pénzben megváltani.

Rögzíti a törvény a folyamatosságot abban az esetben is, ha a kormányzati 
szolgálati jogviszony létrejötte előtt az érintett személy a Kttv. szerinti kormányzati 
szolgálati vagy közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati, 
katonai szolgálati, honvédelmi alkalmazotti vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati 
jogviszonyban állt, és e jogviszonyának megszűnését követő 30 napon belül, első 
jogviszonyként létesíti a kormányzati szolgálati jogviszonyt.

Fontos azonban megjegyezni, hogy a folyamatosság mindkét esetben csak ak-
kor áll fenn, ha a kormánytisztviselőnek a korábbi jogviszony és az új kormányzati 
szolgálati jogviszony között nem volt más, a fentebb felsoroltak között nem szerep-
lő foglalkoztatási jogviszonya (például munkaviszony).

Kapcsolódó jogi szabályozás a 104. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Tny.
−	 2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes 

kérdéseiről
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−	 R6.
−	 1700/2012. Korm. határozat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai 

elvekről

Kapcsolódó joggyakorlat a 104. §-hoz
−	 7/2016. számú munkaügyi elvi döntés
−	 31/2016. számú munkaügyi elvi döntés
−	 Kúria Mfv.II.10.160/2019.
−	 Kúria Mfv. 10.032/2020/5.
−	 BH 2001.4.193

105. § [A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése]

(1) A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntethető:
a) a felek közös megegyezésével,
b) lemondással,
c) felmentéssel,
d) a hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel,
e) azonnali hatállyal a próbaidő alatt.

(2) Ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyának 
megszüntetését követő 30 napon belül első jogviszonyként újabb kor-
mányzati szolgálati jogviszonyt létesít, kormányzati szolgálati jogviszo-
nyát folyamatosnak kell tekinteni.

(3) Ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő személy a kormány-
zati szolgálati jogviszony létesítését megelőzően a közszolgálati tisztvi-
selőkről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati vagy közszolgálati 
jogviszonyban, közalkalmazotti, hivatásos szolgálati, katonai szolgálati, 
honvédelmi alkalmazotti vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogvi-
szonyban állt, és e jogviszonyának megszüntetését követő 30 napon belül 
első jogviszonyként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, jogviszo-
nyát folyamatosnak kell tekinteni.

1. A kormányzati szolgálati jogiszony megszüntetése körébe az alábbi eseteket 
sorolja a Kit.:

−	 a felek közös megegyezése;
−	 a kormánytisztviselő lemondása;
−	 a kormánytisztviselő felmentése;
−	 a kormánytisztviselővel szembeni hivatalvesztés fegyelmi büntetés;
−	 azonnali hatállyal a próbaidő alatt.

Ezek közül a lemondással és a felmentéssel külön szakasz foglalkozik, ezért 
ezekre a későbbiek folyamán visszatérünk.
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a) A felek közös megegyezése

Ha a kormánytisztviselő és a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapodnak a kor-
mányzati szolgálati jogviszony megszüntetésében, közös megegyezésről beszé-
lünk. Közös megegyezéssel mind a határozott idejű, mind a határozatlan idejű 
jogviszony megszüntethető. A megszüntetésre irányuló döntést nem kell indokolni.

A felek megállapodását írásban kell rögzíteni, és mivel az két fél egybehangzó 
akaratnyilatkozata, mind a kormánytisztviselőnek, mind a munkáltatói jogkör gya-
korlójának alá kell írnia.

Bár a Kit. nem szabályozza a közös megegyezés tartalmi követelményeit, annak 
értelemszerűen tartalmaznia kell a jogviszony megszűnésének időpontját, ami le-
het akár azonnali, vagy akár egy későbbi időpont. A megállapodás arra is kiterjed-
het, hogy a munkáltató a jogviszony megszűnésének napjáig mentesíti a kormány-
tisztviselőt a munkavégzés alól, illetve számára munkavégzés hiányában is fizet 
illetményt a kiesett munkaidőre [Kit. 93. § (2) bek. l) pontja, 135. § (2) bek.].242

Mivel a kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos jogokat és kötelezett-
ségeket a rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolni, álláspontunk szerint a 
közös megegyezés nem irányulhat arra, hogy a felmentéshez kapcsolódó végki-
elégítés szabályait alkalmazzák a jogviszony közös megegyezéssel történő meg-
szüntetésére.

Tévedésre, megtévesztésre, téves feltevésre hivatkozva a közös megegyezés a 
Közszolgálati Döntőbizottsághoz benyújtott panasszal megtámadható. A kormány-
tisztviselő kérheti az eredeti álláshelyén történő továbbfoglalkoztatását, ha a kor-
mánytisztviselő a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését sikerrel 
támadta meg.

b) A kormánytisztviselővel szembeni hivatalvesztés fegyelmi büntetés

A hivatalvesztést a Kttv.-vel ellentétben a Kit. nem a jogviszony megszűnési esetek 
körében szabályozza, hanem a megszüntetés esetei között helyezi el. Ennek indo-
ka, hogy a fegyelmi büntetés kiszabása szünteti meg a jogviszonyt, amely a mun-
káltató mint a fegyelmi jogkör gyakorlója döntésén alapul (lásd alább a fegyelmi 
felelősségre vonás szabályait tartalmazó fejezetünket).

c) Azonnali hatályú megszüntetés próbaidő alatt

A – Kttv. szabályaival megegyezően – a kormányzati szolgálati jogviszonyt próba-
idő alatt azonnali hatállyal mindkét fél, írásban foglalt egyoldalú jognyilatkozatával 
bármikor, indokolási kötelezettség nélkül megszüntetheti [Kit. 86.§ (9) bek.].

Lényeges kritérium, hogy a kinevezési okiratban a próbaidő időtartamát meg 
kell határozni.

242 Hazafi (2019c): i. m. 61.
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Analógiaként a Kit. szabályaira is alkalmazható az az Elvi Döntőbizottsági Hatá-
rozat,243 amely szerint a munkáltató jogellenesen szüntette meg a panaszos kor-
mányzati szolgálati jogviszonyát a Kttv. 46. §-ának (3) bekezdésére, valamint a 
60. § (2) bekezdésének e) pontjára való hivatkozással a próbaidő alatt azonnali 
hatállyal, ha a panaszos kinevezési okmányában jogszabályi kötelezettség ellenére 
nem kötött ki próbaidőt.

A Közszolgálati Döntőbizottság egy határozatában kimondta, hogy a kormány-
zati szolgálati jogviszony indokolás nélküli, azonnali hatállyal történő megszünteté-
sére a feleknek a próbaidő alatt van lehetőségük, akár a próbaidő utolsó napján is. 
A panaszos erre figyelemmel alaptalanul sérelmezte, hogy jogviszonyát a próbaidő 
letelte előtt négy nappal szüntették meg. A kormányzati igazgatási szervnek nem 
volt arra vonatkozó jogszabályi kötelezettsége, hogy megindokolja a panaszos jog-
viszonyának megszüntetését. A kormányzati igazgatási szerv élt a Kit. 105. § (1) 
bekezdése e) pontjában biztosított lehetőséggel, ami alapján a próbaidő alatt a 
kormányzati szolgálati jogviszonyt indokolás nélkül azonnali hatállyal megszüntet-
hette. A jogviszony megszüntetéséről rendelkező okirat e rendelkezéssel összhang-
ban indokolást nem tartalmazott, a jogviszony megszüntetésének indokát a Köz-
szolgálati Döntőbizottság nem vizsgálhatta, ezért a panaszos által a megszüntetés 
„valódi okával” összefüggésben előadottakat nem értékelte.244

2. Jogfolytonosság

Ugyanúgy, ahogy a jogviszony megszűnésénél, a Kit. a jogviszony megszüntetése 
esetén is biztosítja a jogfolytonosságot, ha a kormánytisztviselő korábban Kttv. 
szerinti kormányzati szolgálati, közszolgálati közalkalmazotti, hivatásos szolgálati, 
katonai szolgálati, honvédelmi alkalmazotti vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati 
jogviszonyban állt, és e jogviszonyának megszüntetését követő 30 napon belül első 
jogviszonyként létesítette a kormányzati szolgálati jogviszonyt.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 105. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.

Kapcsolódó joggyakorlat a 105. §-hoz
−	 Elvi Döntőbizottsági Határozat 2019/2.

106. § [A kormánytisztviselő lemondása]

(1) A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyról bármi-
kor lemondhat.

(2) A kormánytisztviselő lemondási ideje két hónap.
243 Elvi Döntőbizottsági Határozat 2019/2.
244 Lásd: Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésével és megszűnésével összefüggő 

közszolgálati jogviták 1. számú eset.
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(3) Határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony esetén a lemon-
dási idő nem terjedhet túl a kinevezésben meghatározott időtartamon.

1. A lemondás a kormánytisztviselő egyoldalú akaratnyilatkozata, amely a kor-
mányzati jogviszony megszüntetésére irányul. A kormánytisztviselő bármikor élhet 
a lemondás jogával, akár határozott, akár határozatlan idejű jogviszonya van.

A lemondást írásban kell megtenni. A ráutaló magatartás (például ha leadja a 
belépőkártyáját a kormánytisztviselő, és másnap már nem megy be dolgozni) nem 
alkalmas a lemondás joghatásának kiváltására. Mivel a lemondás egyoldalú jognyi-
latkozat, annak nem érvényességi feltétele a munkáltatói jogkört gyakorló általi el-
fogadása; ha ez nem történik meg, akkor is megszünteti a jogviszonyt a lemondás.

A lemondási idő két hónap. Fontos eltérés a korábbi szabályozáshoz képest, 
hogy a felek nem állapodhatnak meg a két hónapnál sem rövidebb, sem hosszabb 
lemondási időben.

Ha határozott időre jött létre a kormányzati szolgálati jogviszony, a lemondási 
idő nem terjedhet túl a kinevezésben meghatározott időtartamon, mivel ebben az 
esetben a határozott idő lejárta szüntetné meg a jogviszonyt, és nem a kormány-
tisztviselő nyilatkozata.

A lemondás esetén nem jár végkielégítés. A lemondási időre illetményre jogosult 
a kormánytisztviselő.

2. A Közszolgálati Döntőbizottság eseti döntésében rávilágított arra, hogy a „Kit. 
nem ismeri a függő hatályú lemondás intézményét. A Kit. 106. §-ának (1) bekez-
dése értelmében a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyról bár-
mikor lemondhat, azt a kormányzati igazgatási szerv felé nem kell megindokolnia. 
A kormányzati igazgatási szerv a lemondó nyilatkozat kézhezvételét követően kö-
teles intézkedni a jogviszony megszüntetése iránt. A lemondás a kormányzati igaz-
gatási szerv elfogadásához, jóváhagyásához nem kötött egyoldalú jognyilatkozat.” 
(A jogesetben a panaszos „feltételes módon mondott le a kormányzati szolgálati 
jogviszonyáról, mivel a munkáltató a munkájával összefüggésben hibákat ész-
lelt. Erre adott válaszában a panaszos rögzítette, hogy amennyiben védekezését, 
 álláspontját nem fogadják el, lemondását tekintse a munkáltató benyújtottnak és 
érvényesnek.)245

Kapcsolódó jogi szabályozás a 106. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.

245 Lásd: Szász: Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésével és megszűnésével ösz-
szefüggő közszolgálati jogviták 3. számú eset.
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107. § [A kormánytisztviselő felmentése]

(1) A kormányzati szolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethető 
meg, ha

a) a Kormány döntése alapján létszámcsökkentést kell  végrehajtani;
b) megszűnt a kormányzati igazgatási szervnek a kormánytisztvi-

selő álláshelyén ellátott feladata;
c) a kormánytisztviselő által betöltött álláshelyen ellátandó feladat 

vagy a kormánytisztviselő által betöltött álláshely átszervezés 
miatt megszűnik;

d) a kormányzati igazgatási szerv a feladatok hatékonyabb bizto-
sítása érdekében a kormánytisztviselő álláshelyére másik kor-
mánytisztviselőt alkalmaz;

e) a kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősül;
f)   
g) a kormánytisztviselő a 95. § (5) és (7) bekezdése szerinti előze-

tes engedély kérését vagy a 95. § (6) bekezdése szerinti bejelen-
tés megtételét elmulasztja,

h)  
(2) A kormányzati szolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntet-

ni, ha
a) a kormánytisztviselő a hivatása gyakorlására érdemtelen;
b) a kormánytisztviselő munkavégzése nem megfelelő;
c) foglalkoztatást kizáró ok jut a kormányzati igazgatási szerv tu-

domására;
d) a kormánytisztviselő egészségügyi okból feladatai ellátására al-

kalmatlan;
e) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tör-

vény 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételt a felmentési idő 
leteltekor teljesítő kormánytisztviselő kérelmezi;

f) 82. § (7) bekezdése szerinti esetben;
g) azt a kormánytisztviselő a 89. § (3) bekezdése vagy a 166. § (5) 

bekezdése alapján kéri.
(3) A kormányzati igazgatási szerv a felmentést köteles megindokolni. 

Az indokolásból a felmentés okának világosan ki kell tűnnie és a kormány-
zati igazgatási szervnek kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós 
és okszerű.

(4) A kormányzati igazgatási szerv a határozatlan időtartamú jogviszony 
felmentéssel történő megszüntetését nem köteles indokolni, ha a kor-
mánytisztviselő nyugdíjasnak minősül.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt nem megfelelő munkavégzés 
jogcímén a kormánytisztviselőt akkor kell felmenteni, ha a kormánytiszt-
viselő a teljesítményértékelés eredményeként átlag alatti vagy elfogadha-
tatlan teljesítményszintet ér el.
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(6) A (2) bekezdés c) pontja értelmében a kormányzati igazgatási szerv a 
kormányzati szolgálati jogviszonyt – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel –  
azonnali hatállyal megszünteti, ha foglalkoztatást kizáró ok jut a tudomá-
sára.

(7) A (2) bekezdés c) pontja alapján a kormányzati igazgatási szerv a 
kormányzati szolgálati jogviszonyt a 75. § (1) bekezdése alapján azon-
nali hatállyal megszünteti és az érvénytelenség jogkövetkezményeit al-
kalmazza,

a) ha a kormánytisztviselő a 84. § (5) bekezdésében foglalt köte-
lezettségének ismételt szabályszerű felhívásra sem tesz eleget 
és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása menthető 
okból történt, vagy

b) ha a foglalkoztatást kizáró és a 84. § (1)-(4) bekezdése alapján 
vizsgálandó követelményeknek való megfelelést a kormánytiszt-
viselő a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizo-
nyítvánnyal nem tudja igazolni vagy a foglalkoztatást kizáró ok 
egyéb módon a munkáltatói jogkör gyakorlójának a tudomására 
jut.

(8) A kormányzati szolgálati jogviszonynak a (6) bekezdésben meghatá-
rozott okból történő megszüntetése esetén a kormánytisztviselőt felmen-
tési idő és végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és jogkövet-
kezményeit közölni kell a kormánytisztviselővel.

(9) A (2) bekezdés d) pontjában meghatározott egészségügyi okból be-
következő alkalmatlanság esetén a kormánytisztviselő akkor menthető 
fel, ha

a) az álláshelyen nincs az egészségi állapotának megfelelő feladat,
b) végzettségének, képzettségének, szakképesítésének és egészsé-

gi állapotának megfelelő üres álláshely nincs, vagy másik álláshe-
lyen történő foglalkoztatásához nem járul hozzá.

(10) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tör-
vény 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltétel megállapításához szükséges 
jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatával kell 
igazolni.

(11)

1. A felmentés a munkáltató egyoldalú akaratnyilatkozata, amely a kormányzati 
szolgálati jogviszony megszüntetésére irányul. A jogviszony felmentéssel történő 
megszüntetésére azonban csak a törvényben meghatározott esetekben van lehető-
ség. A Kit. két csoportját állapítja meg a felmentési okoknak; az első csoportba tar-
toznak azok, amelyeknek bekövetkezésekor a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt-
het arról, hogy felmentéssel megszünteti-e a kormányzati szolgálati jogviszonyt. 
Ezzel szemben a másik csoportba tartozó felmentési okok bekövetkezése esetén 
nincs mérlegelési jogköre a munkáltatói jogkör gyakorlójának, tehát köteles a kor-
mánytisztviselőt felmenteni.
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2. A felmentés fakultatív esetei

a) Ahogyan a Kttv. alapján, úgy a Kit. szerint is fel lehet menteni a kormánytiszt-
viselőt, ha az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szervnél létszámcsökken-
tésre kerül sor. A különbség a két törvény között abban rejlik, hogy a Kit. szerint 
a létszámcsökkentés csak abban az esetben minősül felmentési oknak, ha azt a 
Kormány rendeli el. Ezzel szemben a Kttv. ismerte az Országgyűlés által, illetve a 
szerv vezetője által elrendelt létszámcsökkentést is.246 A létszámcsökkentést elren-
delő kormányzati döntés végrehajtása során lényeges szempont, hogy a jogviszony 
megszüntetésének alapja minden esetben a döntést megalapozó dokumentum 
(jogszabály, kormányhatározat), ezért fokozott figyelmet kell fordítani az abban 
foglalt határidők betartására. A határidőn túl végrehajtott létszámcsökkentésre 
való hivatkozás esetén már kétséges a felmentés világos és okszerű voltának247 
bizonyíthatósága.248

b) A Kttv. és a Kit. alapján egyaránt fel lehet menteni a kormánytisztviselőt akkor, 
ha olyan feladatot látott el az őt foglalkoztató szervnél, amely például kormányzati 
feladat- és hatáskör módosulása eredményeként már nem tartozik a szerv fel-
adatkörébe. Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója úgy dönt, hogy nem menti fel az 
érintett kormánytisztviselőt, akkor a Kit. alapján lehetősége van a kormánytisztvi-
selő által betöltött álláshelyhez másik feladatot rendelni. Ha azonban az álláshelyet 
betöltő kormánytisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szak-
képesítésének, szakmai tapasztalatának nem felel meg az álláshelyen ellátandó új 
feladat, akkor a kormánytisztviselő – mint az lentebb látni fogjuk – a felmentését 
kérheti.

c) A Kit. kivezette a munkakör fogalmát, helyette az álláshelyen ellátandó felada-
tokról beszélhetünk. Ennek következtében már nem a munkakör megszűnésénez 
fűz joghatást a törvény, hanem a kormánytisztviselő által betöltött álláshelyen el-
látandó feladat megszűnéséhez. Ez hasonló, de nem azonos azzal a fentebb is-
mertetett esettel, amikor a kormányzati igazgatási szerv feladata szűnik meg. Az 
álláshelyhez tartozó feladat megszűnhet ugyanis úgy is, hogy az nem érinti a kor-
mányzati igazgatási szerv feladatkörét, így például ha egy olyan részfeladatról van 
szó, ami már nem szükséges a feladat egészének ellátásához. Akkor is fel lehet  
 
246 A minisztériumok és háttérintézményeik vonatkozásában jelentősebb arányú létszámcsök-

kentést rendelt el (minisztériumok: 2600 munkakör, háttérintézmények: 4210 munkakör) 
a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 
29.) Korm. határozat.

247 MK 45., MK 95. számú állásfoglalás.
248 4/2019 Elvi Döntőbizottsági Határozat: A Közszolgálati Döntőbizottság elvi döntésében 

megállapította, hogy „a felmentési idő legkorábban a felmentés közlését követő napon 
kezdődhet. A munkáltatónak e szabályozás alapján a felmentési idő kezdetét a kézbesítés 
időpontjának figyelembevételével kell megállapítania.” A felmentési időnek tehát nem a lét-
számcsökkentést megalapozó kormányhatározatban foglalt határidőhöz, hanem a felmen-
tés közléséhez kell igazodnia. Ezért is lényeges, hogy a létszámcsökkentést a kormányzati 
igazgatási szerv a kormányzati döntésnek megfelelő ütemezéssel hajtsa végre.
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menteni a tisztviselőt, ha a kormánytisztviselő által betöltött álláshely szűnik meg. 
Fontos feltétel azonban, hogy erre az okra csak akkor lehet hivatkozni a felmen-
tésben, ha a feladat, illetve az álláshely megszűnése egy belső átszervezés miatt 
indokolt (például egyes funkcionális feladatok ellátására felesleges két ugyanolyan 
szervezeti egység, ezért két szervezeti egységből egyet alakítanak ki, aminek ered-
ményeként kevesebb vezetőre, kevesebb titkársági dolgozóra, és esetleg kevesebb 
ügyintézőre van szükség).

d) Új felmentési okként került a Kit.-ben nevesítésre a „minőségi csere”, a felmen-
tés azon esete, amikor a kormányzati igazgatási szerv a feladatok hatékonyabb 
biztosítása érdekében a kormánytisztviselő álláshelyére másik kormánytisztviselőt 
alkalmaz. Tekintettel arra, hogy ezt egy önálló szakasz tárgyalja, ennek részletes 
szabályait a későbbiekben ismertetjük.

e) Azt az esetet, amikor a kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősül, a Kttv. és a 
Kit. egyformán felmentési lehetőségként határozza meg. A Kit. az értelmező ren-
delkezések között [Kit. 280. § (3) bek.] határozza meg, hogy a törvény alkalmazá-
sában mikor minősül a kormánytisztviselő nyugdíjasnak. Ezek a következő esetek:

„a) eset” – az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz 
szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való 
 jogosultság);

„b) eset” – az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban 
 részesül;

„c) eset” – az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotóművé-
szeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányren-
delet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben 
(nyugdíjban), egyházi jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíj-
ban, öregségi járadékban, növelt összegű öregségi, munkaképte-
lenségi járadékban, rokkantsági ellátásában részesül, vagy

„d) eset” – a 107. § (2) bekezdés e) pontja alapján a felmentését kéri (öreg-
ségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki 
legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és ezért kéri a 
felmentését).

Ez utóbbi, „d) esetet” azonban a jogviszony megszűnése szempontjából külön 
kezeli a törvény; a legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkező nőnek a 
jogviszonyát ugyanis csak abban az esetben lehet a nyugdíjra jogosultság okán fel-
mentéssel megszüntetni, ha a felmentését kéri. Ha nem kéri, akkor a munkáltatói 
jogkör gyakorlója nem dönthet a Kit. 107. § (1) bekezdés e) pontja alapján a kor-
mánytisztviselő felmentéséről. Ha pedig a kormánytisztviselő kéri a felmentését, 
akkor 107. § (2) bekezdés e) pontja alapján fel kell őt menteni.

Visszautalva a jogviszony megszűnésénél írtakra, szeretnénk a figyelmet ismé-
telten felhívni arra, hogy a kormányzati szolgálati jogviszony csak abban az esetben 
szűnik meg a törvény erejénél fogva, ha a kormánytisztviselő a társadalombiztosí-
tási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes  
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nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte („a) eset”). Ha kormánytisztvise-
lő olyan módon minősül nyugdíjasnak, hogy nem felel meg az ex lege jogviszony-
megszűnés feltételeinek, akkor felmentéssel kerülhet sor a kormányzati jogviszony 
megszüntetésére (a definíció „b) és c) esetei”).

A Döntőbizottság egy közszolgálati jogvita elbírálása során rávilágított, hogy a 
„lényeges különbség az öregségi nyugdíjazás és a nők 40 év szolgálati idő meg-
szerzése esetén járó nyugdíjazás között az, hogy ez utóbbi választható, vagyis az 
a nő, aki rendelkezik 40 év szolgálati idővel, jogosult úgy dönteni, hogy kéri nyug-
díjazását. Ebben az esetben a kormányzati szolgálati jogviszonyát a Kit. 107. § (2) 
bekezdésének e) pontja alapján felmentéssel meg kell szüntetni, ha a kormány-
tisztviselő ezt kéri. Az öregségi nyugdíj esetében azonban a kormányzati szolgálati 
jogviszony a nyugdíjjogosultság megszerzése esetén a kormánytisztviselő szán-
dékától függetlenül, a Kit. 104. § (1) bekezdésének h) pontja alapján, a törvény 
erejénél fogva megszűnik. A 40 év szolgálati jogviszony megszerzésének a pontos 
dátuma annak bekövetkezéséig csak valószínűsíthető, de bizonyossággal nem ál-
lapítható meg. Az öregségi nyugdíjazás azonban olyan objektív körülményekhez 
kötött, amelyekről mind a kormánytisztviselőnek, mind a kormányzati igazgatási 
szervnek már évekkel korábban tudomása van.”249

Egy másik jogvitában döntését arra alapozta, hogy az öregségi nyugdíjra való 
jogosultság megállapításához egyfelől az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése, más-
felől a nyugdíjhoz szükséges szolgálati idő szükséges, e feltételek együttes fenn-
állása alapozza meg az emelt összegű végkielégítésre való jogosultságot. A nők 
negyven év szolgálati idő utáni nyugdíjazási lehetőségének alapjául szolgáló körül-
mények emelt összegű végkielégítést nem alapoznak meg.250

f) A felmentés lehetőségét biztosító okok köre kiegészült a munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszony létesítésének előzetes engedélyeztetésének [Kit. 95. § (5), (7) 
bek.], illetve bejelentésének elmulasztásához [95. § (6) bek.] kapcsolódó esettel.  
A Kit. alapján ugyanis az ún. gyakorolható tevékenységre irányuló jogviszonyt, 
azaz a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső 
szellemi tevékenységet, a nevelőszülői foglakoztatási jogviszonyt és az állami pro-
jektértékelői jogviszonyt is előzetesen írásban be kell jelenteni a munkáltatói jog-
kör gyakorlója felé. Ha a gyakorolható tevékenységet a kormánytisztviselő részben 
vagy egészben a munkaidőben végzi, azt előzetesen engedélyeztetni kell.

Felhívjuk a figyelmet arra – ahogy arról korábban már szóltunk –, hogy az 
 összeférhetetlenségi ok megszüntetésének elmulasztása törvény erejénél fogva 
(külön jognyilatkozat nélkül) megszünteti a jogviszonyt. A Kit. fakultatív felmentési 
jogcímnek tekinti, amennyiben a kormánytisztviselő a gyakorolható tevékenység 
végzésére irányuló jogviszonyát nem jelenti be.

249 Lásd: Szász: Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésével és megszűnésével össze-
függő közszolgálati jogviták 6. számú eset.

250 Lásd: Szász: Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésével és megszűnésével össze-
függő közszolgálati jogviták 8. számú eset.
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A kormánytisztviselő ugyanis további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ide-
értve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott tevékenysé-
get is kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével létesít-
het. Továbbá a kormánytisztviselő annak létesítését megelőzően köteles írásban 
bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlója részére a gyakorolható tevékenység 
(tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi 
tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és az állami projektértékelői 
jogviszony) végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű önkéntes tevé-
kenység végzésére irányuló jogviszonyt. Ha a gyakorolható tevékenység, továbbá 
a közérdekű önkéntes tevékenység keretében történő munkavégzés időtartama 
részben azonos a kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejével, a gyakorol-
ható tevékenység, illetve a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányu-
ló jogviszony is kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélye 
alapján létesíthető. Ha a bejelentési, illetve engedélyeztetési kötelezettségének a 
kormánytisztviselő nem tesz eleget, a kormánytisztviselő felmenthető.

g) Nem szüntethető meg a kormányzati szolgálati jogviszony a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának mérlegelési jogkörébe tartozó felmentési okok alapján azon időtar-
tam alatt, amíg az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott 
fejlesztési programokban szakértőként vesz részt, illetve az Európai Unió intézmé-
nyeiben és nemzetközi szervezeteknél foglalkoztatott nemzeti szakértői feladatokat 
lát el [Kit. 103. § (4) bek.].

3. A felmentés kötelező esetei

a) A Kttv. a hivatalra való méltatlanságot, a Kit. pedig a hivatal gyakorlására való 
érdemtelenséget szankcionálja azzal, hogy az érintett kormánytisztviselő kormány-
zati szolgálati jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni. A Kttv. szerint a hiva-
talára az a kormánytisztviselő méltatlan, aki olyan magatartást tanúsít – akár a 
hivatali munkájával (munkavégzésével), akár a kormányzati szolgálati jogviszo-
nyából adódó kötelezettség megszegésével összefüggésben, akár munkahelyén 
kívül –, ami alkalmas arra, hogy az általa betöltött beosztás tekintélyét vagy a 
munkáltató jó hírnevét, illetve a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rom-
bolja, és emiatt nem várható el, hogy a munkáltató a jogviszonyt fenntartsa. A Kit. 
szerint érdemtelenségnek minősül, ha a kormánytisztviselő a munkahelyén kívül 
olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az őt foglalkoztató kormány-
zati igazgatási szerv jó hírnevét vagy a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan 
rombolja, vagy a feladatait nem az alappal elvárható szakmai elhivatottsággal vég-
zi, és emiatt nem várható el, hogy a jogviszonyát fenntartsák. Mint látható, a két 
tényállás közötti alapvető különbség, hogy míg a Kttv. alapján akár a hivatalban, 
akár a hivatalon kívül is megvalósítható a méltatlan magatartás, addig a Kit. alap-
ján az érdemtelenség szempontjából a kormánytisztviselőnek csak a munkahelyen 
kívül magatartása releváns. Tekintettel arra, hogy a Kit. az érdemtelenséget külön 
§-ban tárgyalja, a jogintézmény részletesebb ismertetésére a későbbiek folyamán 
vissza fogunk térni.
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b) Akárcsak a Kttv. alapján, úgy a Kit. szerint is fel kell menteni a kormánytisztvi-
selőt, ha a munkavégzése nem megfelelő. A nem megfelelő munkavégzés megálla-
pítását meg kell hogy előzze a kormánytisztviselő teljesítményértékelése.

A kormánytisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója 
értékelheti írásban. A teljesítményértékelés szükség szerint, a munkáltatói jog-
kör gyakorlójának mérlegelése alapján végezhető el [Kit. 96. § (1) bek.]. Ezen a 
jogcímen ugyanis csak akkor lehet, illetve kell a kormánytisztviselőt felmenteni, 
ha a kormánytisztviselő a teljesítményértékelés eredményeként átlag alatti vagy 
elfogadhatatlan teljesítményszintet ér el. A nem megfelelő munkavégzés miatt 
felmentett kormánytisztviselő végkielégítésre nem jogosult. A teljesítményértéke-
lés részletszabályait az R7. határozza meg. A teljesítményértékelésnek kötelező 
eleme az álláshelyen ellátandó feladat végrehajtásának értékelése, valamint az e 
feladatok végrehajtásához kapcsolódó alap- és szakmai kompetenciák értékelése.

c) A kormányzati szolgálati jogviszonyt felmentéssel – azonnali hatállyal – meg kell 
szüntetni, ha foglalkoztatást kizáró ok jut a kormányzati igazgatási szerv tudomá-
sára. A kormányzati szolgálati jogviszony ilyen okból történő megszüntetése esetén 
a kormánytisztviselőt felmentési idő és végkielégítés nem illeti meg. A megszünte-
tés okát és jogkövetkezményeit közölni kell a kormánytisztviselővel. A Kttv. szabá-
lyaihoz hasonlóan határozza meg a Kit. a foglalkoztatást kizáró okokat. Általánosan 
fogalmazva, amennyiben a jogviszony fennállása során olyan ok vagy körülmény 
következik be, amely a jogviszony létesítésénének korlátját is képezi, a jogviszonyt 
meg kell szüntetni. A jogviszonyt érvénytelenné tévő okok, körülmények (negatív 
alkalmazási feltételek) például a büntetlen előélet, a magyar állampolgárság, a 
cselekvőképesség elvesztése; bizonyos bűncselekmények esetén a büntetőeljárás 
megindulása; a foglalkozástól eltiltás kimondása, ha ez a munkakörrel összefüg-
gésben merül fel; a jogviszony fennállása alatt nemzetbiztonsági vizsgálaton való 
meg nem felelés.251

Felmerülésük esetén az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell alkalmaznia. 
Így például a Kit. meghatározza azokat a bűncselekményeket, amelyek elköveté-
sének gyanúja esetében, ha büntetőeljárás indul a kormánytisztviselő ellen, vele 
kormányzati szolgálati jogviszony nem létesíthető, illetve fennálló kormányzati 
szolgálati jogviszonyát azonnali hatállyal meg kell szüntetni [Kit. 82. § (2) bek.].

A Közszolgálati Döntőbizottság határozatában kimondta, hogy „a büntetőeljárás 
megindulása nemcsak a kormányzati szolgálati jogviszony létesítését, hanem annak 
fenntartását is kizárja. A törvényben meghatározott feltételek alól a kormányzati 
igazgatási szerv a Kit. 82. §-ának (12) bekezdésére figyelemmel felmentést nem 
adhatott. A fent hivatkozott bűncselekmény gyanúja miatti büntetőeljárás megin-
dulásának ténye olyan abszolút foglalkoztatást kizáró ok, melynek fennállásakor a 
kormányzati szolgálati jogviszony azonnali hatállyal történő megszüntetésének van 
helye. A kormányzati igazgatási szervnek a kinevezés negatív feltételét jelentő, 
ún. foglalkoztatást kizáró ok fennállása esetén a panaszos kormányzati szolgálati 
251 MK 13. számú állásfoglalás: A közügyektől eltiltott személynek az eltiltás alá eső munka-

viszonya, közszolgálati jogviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya a bíróság ítélete 
jogerőre emelkedésének napjával szűnik meg.
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jogviszonyát a Kit. 107. § (2) bekezdésének c) pontjában foglalt kógens rendelke-
zésnél fogva felmentéssel meg kellett szüntetnie, mérlegelési lehetősége – jogsza-
bályi felhatalmazás hiányában – nem volt. A kötelező jogszabályi rendelkezésből 
következően a panaszos által hivatkozott ártatlanság vélelme nem volt irányadó a 
felmentő intézkedés meghozatalánál.”252

Indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban felszólíthatja a kor-
mánytisztviselőt, hogy a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül – ha e 
határidőn belül menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését követő-
en haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, és 
nem áll az álláshelyéhez kapcsolódó foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.

A pártfogó felügyelőként dolgozó kormánytisztviselő felhívható továbbá annak 
igazolására, hogy a Kit. 82. § (5) bekezdésében foglalt kizáró feltételek nem állnak 
fenn vele szemben.

Az a kormánytisztviselő, akinek az álláshelyén ellátandó feladatok körébe 
 tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelése, felügyelete, gondozása 
vagy gyógykezelése tartozik, felhívható annak igazolására, hogy nem áll fenn vele 
szemben a Kit. 82. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott kizáró feltétel. Ha a 
kormánytisztviselő e kötelezettségének ismételt szabályszerű felhívásra sem tesz 
eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása menthető okból tör-
tént, akkor a kormánytisztviselőt a foglalkoztatást kizáró okra hivatkozva fel kell 
menteni. Ezen a jogcímen kell továbbá a kormánytisztviselőt felmenteni akkor is, 
ha a foglalkoztatást kizáró és a Kit. 84. § (1)–(4) bekezdése alapján vizsgálandó 
követelményeknek való megfelelést a kormánytisztviselő a bűnügyi nyilvántartó 
szerv által kiállított hatósági bizonyítvánnyal nem tudja igazolni, vagy a foglalkozta-
tást kizáró ok egyéb módon a munkáltatói jogkör gyakorlójának a tudomására jut.

d) Ha a kormánytisztviselő egészségügyi okból feladatai ellátására alkalmatlan, 
jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni. Ilyen okból a kormánytisztviselő 
azonban csak akkor menthető fel, ha:

−	 az általa betöltött álláshelyen nincs az egészségi állapotának megfelelő 
feladat, és

−	 a kormánytisztviselő végzettségének, képzettségének, szakképesítésének 
és egészségi állapotának megfelelő üres álláshely nincs.

Abban az esetben, ha a munkáltató fel tud ajánlani a kormánytisztviselő szá-
mára egy megfelelő másik álláshelyet, de a kormánytisztviselő a másik álláshelyen 
történő foglalkoztatásához nem járul hozzá, akkor is fel kell őt menteni.

e) Mint arról már korábban szó volt, a Kit. a nyugellátásra való jogosultság egyéb 
kategóriától eltérően kezeli azt az esetet, amikor a negyvenévnyi jogosultsági idő 
alapján válik öregségi nyugdíjra jogosulttá a reá irányadó öregségi nyugdíjkor-
határt el nem érő nő. A feltételeknek megfelelő kormánytisztviselő jogviszonyát  
 
252 Lásd: Szász: Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésével és megszűnésével ösz-

szefüggő közszolgálati jogviták 5. számú eset.
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ugyanis csak abban az esetben lehet a nyugdíjra jogosultság okán felmentéssel 
megszüntetni, ha ő a felmentését kéri (a jogosultsági időt a nyugdíjbiztosítási igaz-
gatási szerv határozatával kell igazolni). Ha viszont az érintett kormánytisztviselő 
a felmentését kéri, akkor a munkáltató nem mérlegelhet, köteles a kormánytiszt-
viselőt felmenteni.

f) A nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső kormányzati szolgálati jogviszony nem 
 létesíthető azzal, akinek a nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági 
kockázatot állapítottak meg, kivéve, ha az arra feljogosított személy, szerv a kor-
mányzati szolgálati jogviszony létesítését jóváhagyta. A nemzetbiztonsági szolgá-
latokról szóló 1995. évi CXXV. törvény alapján a kormányzati szolgálati jogviszony-
ban álló személyek közül a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár 
nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személynek minősül.

Abban az esetben, ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya 
fennállása alatt válik nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személlyé, le kell foly-
tatni a nemzetbiztonsági ellenőrzését. Amennyiben a kormánytisztviselő a nem-
zetbiztonsági ellenőrzéséhez nem járul hozzá, a kormányzati szolgálati jogviszonyt 
azonnali hatállyal meg kell szüntetni. Ugyanígy kell eljárni abban az esetben is, 
ha a nemzetbiztonsági ellenőrzése során nemzetbiztonsági kockázatot állapítottak 
meg, és a kormányzati szolgálati jogviszony fenntartását a jogszabály szerint arra 
feljogosított személy, szerv nem hagyta jóvá.

g) A Kit. másik két esetben is biztosítja annak lehetőségét, hogy a kormánytiszt-
viselő úgy kezdeményezhesse a felmentését, hogy annak a munkáltatói jogkör 
gyakorlója eleget tegyen. Az egyik ilyen eset a kinevezés módosításához kapcso-
lódik. A kormánytisztviselő a kinevezése módosításának közlésétől számított négy 
munkanapon belül ugyanis írásban kérheti a felmentését, ha:

−	 illetményének összege a kinevezésmódosítást követőn korábbi illetményé-
nek 80%-át nem éri el;

−	 a munkaideje változik;
−	 a munkavégzésének helye a település határán kívülire változik;
−	 iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesítésének, szak-

mai tapasztalatának meg nem felelő feladatok ellátására kötelezik;
−	 a munkáltatói jogkör gyakorlója a szakmai vezetői álláshelyen foglalkozta-

tott kormánytisztviselőt ügyintézői álláshelyre helyezi;
−	 elhelyezkedési korlátozás alá eső álláshelyen kívánja a munkáltatói jogkör 

gyakorlója továbbfoglalkoztatni;
−	 a kinevezés módosítására álláshelycsere miatt kerül sor.

A kormánytisztviselő abban az esetben is kérheti a felmentését, ha fegyelmi 
eljárást indítanak ellene. Ebben az esetben a kormánytisztviselőt azonnali hatállyal 
kell felmenteni, és végkielégítés nem illeti őt meg.

Szeretnénk a figyelmet felhívni arra, hogy amennyiben a kormányzati szolgálati 
jogviszony felmentéssel történő megszüntetésére azért kerül sor, mert a kormány-
tisztviselő kinevezésének módosítása miatt vagy a vele szemben indított fegyelmi 
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eljárás miatt kéri, a kormánytisztviselő újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt 
a jogviszony megszűnésétől számított három évig csak a Kormány engedélyével 
létesíthet.

4. Indokolási kötelezettség felmentés esetén

A kormányzati igazgatási szerv a felmentést minden esetben köteles megindokol-
ni, és bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós és okszerű. Ez alól egy kivételt 
enged a Kit., nincs indoklási kötelezettség, ha a felmentéskor a kormánytisztvi-
selő nyugdíjasnak minősül. Továbbá a felmentés okának világosan ki kell tűnnie. 
Nem elégséges a felmentési okiratban csak állításokat megfogalmazni, hanem 
kellő bizonyítékokkal alá is kell tudni támasztani, hogy az indokolás a tényeknek 
megfelelő, és a valós felmentési indokból okszerűen következett, hogy a panaszos 
foglalkoztatására a továbbiakban nem volt lehetőség. A bizonyítási kötelezettség 
a kormányzati igazgatási szerv oldalán áll fenn, az ehhez kapcsolódó bizonyítási 
teher pedig azt jelenti, hogy neki kell viselnie a bizonyítatlanság következményét, 
melynek eredménye az lesz, hogy a Döntőbizottság a jogellenes jogviszony-meg-
szüntetéssel összefüggésben – a panasz keretei között – marasztalni fogja.  
A bizonyítási kötelezettség kiindulópontja, hogy a felmentő okirat tartalmazzon 
 világos indokolást, ennek valós és okszerű voltát kell alátámasztani a döntőbizott-
sági eljárás során. A felmentés indoka akkor felel meg a jogszabályi követelmények-
nek, ha tartalmazza azokat a konkrét tényeket, illetve körülményeket, amelyekre 
a munkáltató a felmentését alapította. Csak a felmentés közlésekor fennálló valós 
tény, körülmény lehet a felmentés indoka.253 Nem szükséges a felmentési okok 
részletes leírása, hanem a körülményekhez képest elegendő az okok összefoglaló 
megjelölése, azonban az indokolás nem merülhet ki pusztán a jogszabályszöveg 
idézésében és csupán említésszerű hivatkozásokban.254 Amennyiben a felmentés 
egyáltalán nem tartalmaz konkrét indokot, hanem csak jogszabályi megjelölést, a 
jogviszony megszüntetése jogellenes.255

Kapcsolódó jogi szabályozás a 107. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Tny.
−	 R7.
−	 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat a közigazgatás modernizációja érde-

kében szükséges intézkedésekről

253 A Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának „A felmondások és azonnali hatályú felmondások 
gyakorlata” cím alatt közzétett összefoglaló jelentése; továbbá a BH 2000. 225. számú 
iránymutatásul közzétett döntés.

254 Kit. 107. § (3) bekezdése, valamint a Legfelsőbb Bíróság közszolgálati jogvitákban is irány-
adó MK 95. sz. állásfoglalása.

255 Vö. Bajzáth–Kálcsics.
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 107. §-hoz
−	 BH2000. 225.
−	 MK 13. számú állásfoglalás
−	 MK 45. számú állásfoglalás
−	 MK 95. számú állásfoglalás
−	 4/2019. Elvi Döntőbizottsági Határozat

108. § [A feladatok hatékonyabb ellátásának biztosítása]

(1) Amennyiben a kormánytisztviselő által betöltött álláshelyre meg-
határozott feladatokban olyan változás következik be, amelynek haté-
kony ellátására a kormánytisztviselő iskolai végzettsége, szakképzettsé-
ge, szakképesítése, szakmai tapasztalata nem megfelelő, a kormányzati 
igazgatási szerv az álláshelyet más kormánytisztviselővel betöltetheti.  
A változás a kormányzati igazgatási szerv érdekkörében felmerülő ok 
 lehet. A kormányzati igazgatási szerv érdekkörében felmerülő oknak 
 minősül különösen, ha az a kormányzati igazgatási szerv feladatellátásá-
nak jogszabályi változásával függ össze.

(2) A kormányzati igazgatási szerv köteles felajánlani annak lehetősé-
gét, hogy a kormánytisztviselő a feladatok ellátásához szükséges isko-
lai végzettséget, szakképzettséget, szakképesítést az iskolai végzettség, 
szakképzettség, szakképesítés megszerzéséhez az oktatási intézmény 
 által biztosított észszerű határidőn belül megszerezze.

(3) A kormánytisztviselő jogviszonyát a 107. § (1) bekezdésének d) 
pontjában foglalt okból megszüntetni kizárólag abban az esetben lehet, 
ha a foglalkoztató kormányzati igazgatási szervnél a kormánytisztviselő 
iskolai végzettségének, szakképzettségének, szakképesítésének, szakmai 
tapasztalatának megfelelő, betölthető álláshely nincs, vagy az így felaján-
lott álláshelyet a kormánytisztviselő nem fogadja el.

(4) A felajánlandó álláshely meglétéről, annak hiányáról, illetve az állás-
hely el nem fogadásának következményeiről a kormányzati igazgatási 
szerv köteles írásban tájékoztatni a kormánytisztviselőt.

(5) A felmentés indokolásának tartalmaznia kell, hogy
a) mi a kormányzati igazgatási szerv érdekkörében felmerülő (1) 

bekezdés szerinti ok, és
b) mi az a további követelmény, amely az álláshely betöltéséhez 

szükséges, azonban a kormánytisztviselő azzal nem rendelkezik.
(6) A 107. § (1) bekezdés d) pontja alapján történő felmentés nem alkal-

mazható, ha
a) az adott iskolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés okta-

tási intézmény által biztosított határidőn belül történő megszer-
zésére a kormánytisztviselő kötelezettséget vállal, vagy
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b) a kormánytisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségé-
nek, szakképesítésének, szakmai tapasztalatának megfelelő, be-
tölthető álláshelyet a kormánytisztviselő elfogadja.

Az előző szakasz esetében láthattuk, hogy a kormányzati igazgatási szerv a kor-
mánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát felmentéssel megszüntetheti 
annak érdekében, hogy a feladatok hatékonyabb ellátását biztosítsa. Erre akkor 
kerülhet sor, ha a kormánytisztviselő által betöltött álláshelyre meghatározott fel-
adatokban olyan változás következik be, amelynek hatékony ellátására a kormány-
tisztviselő iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése, szakmai tapasz-
talata nem megfelelő. A feladatot érintő változás csak a kormányzati igazgatási 
szerv érdekkörében felmerülő ok lehet. Ilyen oknak minősül például, ha a változás 
a kormányzati igazgatási szerv feladatellátásának jogszabályi változásával függ 
össze. Így például felmentésre adhat okot, ha a kormánytisztviselő feladatkörébe 
tartozó tevékenység végzését az adott tevékenység személyi feltételeit meghatá-
rozó jogszabály – annak módosítása eredményeként – már nem középfokú, hanem 
felsőfokú végzettséghez köti.

Egy ilyen változás sem vezethet azonban a kormánytisztviselő azonnali felmen-
téséhez. A kormányzati igazgatási szerv ugyanis köteles felajánlani annak lehető-
ségét, hogy a kormánytisztviselő a feladatok ellátásához szükséges iskolai végzett-
séget, szakképzettséget, szakképesítést megszerezze. Tekintettel azonban arra, 
hogy egy-egy végzettség, képesítés megszerzése a kormánytisztviselő képességei-
től és egyéb körülményeitől függően hosszabb időt is igénybe vehet, a törvény úgy 
fogalmaz, hogy ennek a türelmi időszaknak az oktatási intézmény által biztosított 
észszerű határidőre256 kell kiterjednie. Ha a kormánytisztviselő vállalja az adott is-
kolai végzettség, szakképzettség, szakképesítés oktatási intézmény által biztosított 
határidőn belül történő megszerzését, a kormánytisztviselőt nem lehet felmenteni.

A kormánytisztviselő jogviszonyát ezen a jogcímen csak akkor lehet felmentés-
sel megszüntetni, ha a foglalkoztató kormányzati igazgatási szervnél a kormány-
tisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének, szakképesítésének, szak-
mai tapasztalatának megfelelő, betölthető álláshely nincs, vagy az így felajánlott 
álláshelyet a kormánytisztviselő nem fogadja el. A munkáltatói jogkör gyakorlójá-
nak tehát nem kötelessége, hogy egy másik – a kormánytisztviselő képzettségének 
megfelelő – álláshelyet felszabadítson, ha nincs ilyen betöltetlen álláshely a kor-
mányzati igazgatási szervnél. Ha viszont rendelkezésre áll ilyen üres álláshely, azt 
fel kell ajánlani a kormánytisztviselőnek. Ha az iskolai végzettségének, szakkép-
zettségének, szakképesítésének, szakmai tapasztalatának megfelelő álláshelyet a 
kormánytisztviselő elfogadja, nem lehet felmenteni ezen a jogcímen. A felajánlan-
dó álláshely meglétéről, annak hiányáról, illetve az álláshely el nem fogadásának 
következményeiről a kormányzati igazgatási szerv köteles írásban tájékoztatni a 
kormánytisztviselőt.

256 Észszerű határidőnek tekinthető megítélésünk szerint az adott képzés, szakképzettség 
 minősítésének dokumentációjában meghatározott időtartam. 
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A felmentés indokolásának tartalmaznia kell, hogy mi a kormányzati igazgatási 
szerv érdekkörében felmerült ok, és mi az a további követelmény, ami az álláshely 
betöltéséhez szükséges, azonban a kormánytisztviselő azzal nem rendelkezik.257

Kapcsolódó jogi szabályozás a 108. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.

109. § [Az érdemtelenség]

(1) Az érdemtelenség indoka kizárólag a kormánytisztviselő magatar-
tásában, illetve a munkavégzésében megnyilvánuló és bizonyítható tény 
lehet.

(2) Érdemtelenségnek minősül, ha a kormánytisztviselő
a) a munkahelyén kívül olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas 

arra, hogy az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv jó hír-
nevét vagy a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombol-
ja, vagy

b) a feladatait nem az alappal elvárható szakmai elhivatottsággal 
végzi és emiatt nem várható el, hogy a jogviszonyát fenntartsák.

(3) Az érdemtelenség jogcímén történő felmentés jogát a kormányzati 
igazgatási szerv

a) az ennek alapjául szolgáló ok tudomásszerzésétől számított har-
minc napon belül, legfeljebb azonban az annak bekövetkezését 
követő egy éven belül;

b) bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig 
gyakorolhatja.

(4) Az érdemtelenség megállapítására vonatkozó döntés meghozatala 
előtt a kormánytisztviselőnek lehetőséget kell adni a döntés alapjául szol-
gáló körülmények megismerésére és arra, hogy az arról való tájékoztatás-
tól számított tizenöt napon belül védekezését előadhassa, bizonyítékait 
előterjeszthesse, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően 
az a kormányzati igazgatási szervtől nem várható el.

257 A Kit. hatálybalépése óta a minőségi cserével összefüggő joggyakorlat még nem alakult ki, 
analógiaként figyelembe ajánljuk a Kúria joggyakorlat-elemző csoportjának „A felmondások 
és azonnali hatályú felmondások gyakorlata” összefoglaló jelentésének 3.3.1. d) pontját. 
Lásd: https://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_felmondasok_es_azon-
nali_hatalyu_felmondasok_gyakorlata_-_osszefoglalo_jelentes.pdf (2021. 03. 23.)

https://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_felmondasok_es_azonnali_hatalyu_felmondasok_gyakorlata_-_osszefoglalo_jelentes.pdf
https://www.kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/a_felmondasok_es_azonnali_hatalyu_felmondasok_gyakorlata_-_osszefoglalo_jelentes.pdf
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1. A Kit. bevezette az érdemtelenség fogalmát, felváltva ezzel a Kttv. által használt 
„hivatalra való méltatlanság” jogintézményt.

A Kttv. szerinti „méltatlanság” és „bizalomvesztés”258 néhány tartalmi eleme 
megtalálható az új szabályozásban, mégsem tekinthető csupán a két tényállás 
egyszerűsítetten összevont alakzatának. Már a Kttv. és az Áttv. is különböző mó-
don határozta meg a méltatlanság fogalmát. Gyakran jogalkalmazási nehézséget 
okozott a tisztviselői magatartás minősítése, a méltatlanság, a fegyelmi vétség 
vagy a  bizalomvesztés jogcímének beazonosítása, a munkáltatói intézkedés va-
lós és okszerű indokolása. Számos közszolgálati jogvita alapját képezték ezek a 
felmentési jogcímek.259 A 7/2016. számú munkaügyi elvi döntés kimondta példá-
ul, hogy a „vezetője bizalmát elvesztette felmentési ok alkalmazása jogellenes, 
amennyiben a munkáltató fegyelmi eljárás megindítására alapot adó – a Kttv. 
76. § (2) bekezdés körébe nem sorolható – kötelezettségszegéssel indokolja a 
kormánytisztviselő felmentését.” A 31/2016. számú munkaügyi elvi döntés szerint 
„abból, hogy a munkáltató a kormánytisztviselő kötelezettségszegését méltatlan-
ság megállapítására alapot adó magatartás tanúsításaként is értékelheti, nem kö-
vetkezik, hogy jogkövetkezményként kizárólag méltatlanná vált jogcímen felmen-
tési kötelezettség áll fenn. Ha a kormánytisztviselő e magatartásával a munkaköri 
kötelezettségét vétkesen megszegi, a munkáltató jogszerűen úgy is dönthet, hogy 
a kormányzati szolgálati viszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegése 
miatt fegyelmi eljárást rendel el.”

A Kit. átemelte a bizalomvesztés körében meghatározott előírást, amely szerint 
kizárólag a kormánytisztviselő magatartásában, munkavégzésében megnyilvánuló 
és bizonyítható tényre alapozható az érdemtelenség indoka. Ugyanakkor az ér-
demtelenséget nem a bizalomvesztés alapjául szolgáló „vezető által elvárt szakmai 
 lojalitás”,260 hanem az „alappal elvárható szakmai elhivatottság” hiánya jelenti [Kit. 
109. § (2) bek. b) pontja]. Az érdemtelenség másik esete olyan magatartás tanú-
sítása, amely a munkáltató, azaz a tisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatá-
si szerv jó hírnevét vagy a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja. A 
Kttv. szerinti méltatlanság261 elemeit részben tartalmazza az érdemtelenség másik 
esete, azzal az eltéréssel, hogy a hivatali munkájával (munkavégzésével) vagy a 
kormányzati szolgálati jogviszonyából adódó kötelezettség megszegésével össze-
függésben nem alkalmazható. Csak a munkahelyen kívüli magatartást szankcionál-
ja a jogalkotó. Ennek az az oka, hogy a Kit. logikájában minden olyan magatartás, 
amelyet a kormánytisztviselő a munkahelyén tanúsít, fegyelmi jogkörbe tartozik, 
így a fegyelmi vétséggel kapcsolatosan kiszabható büntetések alkalmazhatók a 
megfelelő eljárásban jogkövetkezményként. A Kit. nem tesz különbséget munka-
helyi és munkahelyen kívüli magatartások között a kötelmek megsértése miatti  

258 Kttv. 64. § (1) bek., 66. § (1) bek., 76. § (2) bek.
259 Csóka (2018): i. m. 128–132, 134–136.
260 Lásd: Kttv. 76. § (2) bek.
261 Kttv. 64. § (1) bek.



363

xvii. fejezet

 felelősségre vonás szempontjából.262 Ez azt jelenti, hogy minden kötelezettség-
szegés fegyelmi vétségnek minősül.263

Összességében tehát az a két jogintézmény közötti alapvető különbség, hogy 
míg a Kttv. alapján akár a munkahelyen, akár a munkahelyen kívül is megvaló-
sítható a méltatlan magatartás, addig a Kit. alapján az érdemtelenség differenci-
aspecifikuma, hogy az alapjául szolgáló magatartást a munkahelyén kívül valósítja 
meg a kormánytisztviselő. A változás oka abban rejlik, hogy a Kit. a munkahelyen 
tanúsított nem megfelelő magatartást – annak súlyosságától és az eset körülmé-
nyétől függően – fegyelmi jogkörben elbírálandó vétségnek tekinti. Az érdemtelen-
ség további fogalmi eleme, hogy a munkahelyen kívül tanúsított magatartásnak 
alkalmasnak kell lennie arra, hogy a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati 
igazgatási szerv jó hírnevét vagy a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan 
rombolja.

2. Az érdemtelenség – a fentebb írtakon túl – megvalósulhat azáltal is, hogy a 
kormánytisztviselő a feladatait nem az alappal elvárható szakmai elhivatottsággal 
végzi, és emiatt nem várható el, hogy a jogviszonyát fenntartsák. Az érdemtelen-
ség elkövetésének ilyen módja – ha másképpen megfogalmazva, de lényegében –  
a Kttv. szerinti bizalomvesztés egyes tényállási elemeit idézi fel. A Kttv. szerint 
ugyanis bizalomvesztésnek minősül, ha a kormánytisztviselő nem tesz eleget azon 
kötelezettségének, hogy szakmai lojalitással köteles ellátni a feladatait. Szakmai 
lojalitás alatt – többek között – a szakmai elhivatottsággal történő, fegyelmezett és 
lényeglátó feladatvégzést kell érteni.

3. Az érdemtelenség indoka kizárólag a kormánytisztviselő magatartásában, illetve 
a munkavégzésében megnyilvánuló és bizonyítható tény lehet.264

Az érdemtelenség jogcímén történő felmentés jogát a kormányzati igazgatási 
szerv az ennek alapjául szolgáló ok tudomásszerzésétől számított harminc napon 
belül, legfeljebb azonban az annak bekövetkezését követő egy éven belül gyakorol-
hatja. Ha az érdemtelenség megállapítására okot adó magatartás bűncselekmény 
elkövetésében testesül meg, a felmentési jog az adott bűncselekmény büntethe-

262 Kit. 166. § (1) bek. Fegyelmi vétséget követ el a kormánytisztviselő, ha kormányzati szol-
gálati jogviszonyból eredő kötelezettségét vétkesen megszegi.

263 Analógiaként lásd: EBH2016. M.31. Abból, hogy a munkáltató a kormánytisztviselő köte-
lezettségszegését méltatlanság megállapítására alapot adó magatartás tanúsításaként is 
értékelheti, nem következik, hogy jogkövetkezményként kizárólag méltatlanná vált jogcí-
men felmentési kötelezettség áll fenn. Ha a kormánytisztviselő e magatartásával a mun-
kaköri kötelezettségét vétkesen megszegi, a munkáltató jogszerűen úgy is dönthet, hogy 
a kormányzati szolgálati viszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegése miatt 
fegyelmi eljárást rendel el. EBD2016. M.7. A vezetője bizalmát elvesztette felmentési ok 
alkalmazása jogellenes, amennyiben a munkáltató fegyelmi eljárás megindítására alapot 
adó – a Kttv. 76. § (2) bekezdés körébe nem sorolható – kötelezettségszegéssel indokolja 
a kormánytisztviselő felmentését.

264 Analógiaként lásd: Elvi Döntőbizottsági Határozat 2019/5. Amennyiben a felmentő okirat 
indokolásából nem derül ki, hogy mi volt az a konkrét magatartás vagy mulasztás, amely 
megalapozta a jogviszony bizalomvesztés jogcímén történő megszüntetését, a felmentés 
jogellenes.
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tőségének elévüléséig gyakorolható. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az érdemte-
lenség megállapításának és az érdemtelenség jogcímén történő felmentésnek nem 
feltétele fegyelmi eljárás lefolytatása.

Alapvető garanciális szabály, hogy az érdemtelenség megállapítására vonatkozó 
döntés meghozatala előtt a kormánytisztviselőnek lehetőséget kell adni a döntés 
alapjául szolgáló körülmények megismerésére és arra, hogy az arról való tájékoz-
tatástól számított tizenöt napon belül védekezését előadhassa, bizonyítékait előter-
jeszthesse. Amennyiben ez azonban az eset összes körülményeiből következően a 
kormányzati igazgatási szervtől nem várható el, mellőzhető mindezek biztosítása.

Ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya érdemtelenség mi-
att felmentéssel kerül megszüntetésre, az érintett kormánytisztviselő felmentési 
időre és végkielégítésre nem jogosult, továbbá a kormánytisztviselő a jogviszony 
megszűnésétől számított három évig újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt nem 
létesíthet.

4. A Közszolgálati Döntőbizottság határozatában kimondta, hogy az érdemtelen-
ség jogcímén történő felmentésnek a Kit. szerint garanciális feltétele a határidő-
höz kötöttség; a kormányzati igazgatási szerv a felmentés jogát az ennek alapjául 
szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított harminc napon belül (szubjektív 
határidő), legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűn-
cselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig (objektív határidő) gya-
korolhatja. A szubjektív határidő betartásának kötelezettsége azonban ebben az 
esetben is irányadó. A harmincnapos határidő az érdemtelenség alapjául szolgáló 
okról történt tudomásszerzéstől számítandó. A szubjektív határidőtől számítva a 
kormányzati igazgatási szerv az érdemtelenség jogcímen történő felmentés jogát 
több mint négy hónap elteltével már nem gyakorolhatta jogszerűen, ezért a jogvi-
tában megállapította a munkáltató intézkedésének jogellenességét.265

Kapcsolódó jogi szabályozás a 109. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.

Kapcsolódó joggyakorlat a 109. §-hoz
−	 EBD2016. M.7.
−	 EBH2016. M.31.
−	 2019/5. Elvi Döntőbizottsági Határozat

265 Lásd: Szász: Kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésével és megszűnésével 
 összefüggő közszolgálati jogviták 2. számú eset.
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110. § [A tájékoztatási kötelezettség]

(1) A kormányzati igazgatási szerv legkésőbb a felmentés közlésekor 
írásban tájékoztatja az állami foglalkoztatási szervet és a kormányzati 
személyügyi igazgatásra kijelölt szervet a felmentéssel érintett kormány-
tisztviselők személyes adatairól, végzettségéről, szakképzettségéről, 
szakképesítéséről és az illetményéről.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség feltétele, hogy 
a felmentésre a 107. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott okból 
kerüljön sor és a felmentéssel érintett kormánytisztviselők létszáma har-
minc napon belül

a) húsz főnél kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén 
legalább öt fő;

b) húsz fő vagy annál több, de száz főnél kevesebb kormánytisztvi-
selő foglalkoztatása esetén legalább tíz fő;

c) száz fő vagy annál több, de háromszáz főnél kevesebb kormány-
tisztviselő foglalkoztatása esetén legalább a kormánytisztviselők 
10%-a;

d) háromszáz fő vagy annál több kormánytisztviselő foglalkoztatása 
esetén legalább harminc fő.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása során a kormányzati szolgálati jogvi-
szonyban és a munkaviszonyban állók létszámát össze kell számítani.

A kormányzati igazgatási szervet tájékoztatási kötelezettség terheli, ha a Kormány 
döntése alapján létszámcsökkentést kell végrehajtani, vagy megszűnt a kormány-
zati igazgatási szervnek a kormánytisztviselő álláshelyén ellátott feladata, illetve 
a kormánytisztviselő által betöltött álláshelyen ellátandó feladat vagy a kormány-
tisztviselő által betöltött álláshely átszervezés miatt megszűnik, és az emiatt fel-
mentett kormánytisztviselők létszáma harminc napon belül:

−	 húsz főnél kevesebb kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén legalább 
öt fő;

−	 húsz fő vagy annál több, de száz főnél kevesebb kormánytisztviselő foglal-
koztatása esetén legalább tíz fő;

−	 száz fő vagy annál több, de háromszáz főnél kevesebb kormánytisztviselő 
foglalkoztatása esetén legalább a kormánytisztviselők 10%-a;

−	 háromszáz fő vagy annál több kormánytisztviselő foglalkoztatása esetén 
legalább harminc fő.

A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a felmentéssel érintett kormánytisztviselő:
−	 személyes adatait;
−	 végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését;
−	 illetményét.

A kormányzati igazgatási szerv az adatokat írásban köteles eljuttatni az állami 
foglalkoztatási szervhez és a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervhez 
(azaz a Miniszterelnöki Kormányirodához).
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A tájékoztatási kötelezettséget legkésőbb a felmentés közlésekor teljesíteni kell.
Fontos, hogy a tájékoztatási kötelezettség megállapításánál nemcsak az érin-

tett kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselőket, hanem 
a munkaviszonyban állókat is figyelembe kell venni, a két foglalkoztatotti körbe 
tartozók létszámát össze kell számítani.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 110. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.

111. § [A felmentési idő]

(1) A felmentési idő két hónap.
(2) A felmentési idő a felmentési okmányban megjelölt napon kezdődik. 

A felmentési idő legkorábban a felmentés közlését követő napon kezdőd-
het.

(3) Határozott idejű kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése 
esetén a felmentési idő nem terjedhet túl azon az időponton, amikor a kor-
mányzati szolgálati jogviszony a kinevezés értelmében felmentés nélkül is 
megszűnt volna.

(4) A kormánytisztviselőt a felmentés időtartamának legalább a felére 
a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, erre az időtartamra 
illetményre jogosult. Az összeférhetetlenségi szabályok nem alkalmazha-
tóak a munkavégzési kötelezettség alól mentesített kormánytisztviselővel 
szemben. A munkavégzés alól a kormánytisztviselőt a kérésének megfele-
lően – legfeljebb két részletben – kell mentesíteni.

(4a) A kormánytisztviselő a felmentési idő egészére jogosult illetmény-
re, ha a munkavégzési kötelezettség alól fizetés nélküli szabadság miatt 
mentesül.

(5) A kormánytisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés 
idejére járó illetményre havonta egyenlő részletekben jogosult.

(6) A kifizetett illetményt visszakövetelni nem lehet, ha a kormánytiszt-
viselőt a munkavégzés alól végleg mentesítették és az illetmény fizetését 
kizáró körülmény a kormánytisztviselőnek a munkavégzés alóli mentesí-
tése után következett be.

(7) Ha a kormánytisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesí-
tés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv leg-
alább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes 
vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít,

a) ezt a tényt foglalkoztatójának haladéktalanul köteles írásban be-
jelenteni,

b) a felmentési időből hátralevő idő tekintetében illetményre nem 
jogosult.
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(8) A kormánytisztviselőt felmentési idő nem illeti meg a 107. § (2) be-
kezdés a) pontja szerinti érdemtelenség és a 107. § (6) bekezdése szerinti 
foglalkoztatást kizáró ok jogcímén történt felmentése esetén.

1. A felmentési idő az az időtartam, ami alatt a kormánytisztviselő jogviszonya még 
fennáll a kormányzati igazgatási szervnél, de már tudható, hogy megszűnik. Egy-
részt azt a célt szolgálja, hogy a kormánytisztviselőnek legyen ideje a jogviszonya 
megszűnésére felkészülnie (például lezárni vagy átadásra előkészíteni a folyamat-
ban lévő munkáit, másik munkahelyet keresnie), másrészt felkészülési időt biztosít 
a kormányzati igazgatási szervnek is ahhoz, hogy pótolni tudja a jogviszony meg-
szűnése miatt kieső munkaerőt.

Felmentési idő minden felmentés esetén jár, függetlenül attól, hogy mennyi ide-
je áll fenn a felmentéssel megszüntetésre kerülő kormányzati szolgálati jogviszony. 
Kivételt képeznek ez alól az alábbi esetek:

−	 a kormánytisztviselő érdemtelenség miatt kerül felmentésre;
−	 a kormánytisztviselő foglalkoztatást kizáró ok jogcímén kerül felmentésre.

A felmentési idő két hónap. Ennél sem hosszabb, sem rövidebb felmentési idő-
ben nem állapodhatnak meg a felek. Ha azonban határozott idejű kormányzati szol-
gálati jogviszony kerül megszüntetésre felmentéssel, a felmentési idő nem terjed-
het túl azon az időponton, amikor a kormányzati szolgálati jogviszony a kinevezés 
értelmében – a határozott idő letelte miatt – felmentés nélkül is megszűnt volna.

Újdonságként vezette be a Kit., hogy a háztartásukban gyermeket nevelő kor-
mánytisztviselők esetében a mindenkinek járó két hónapnyi felmentési idő kiegé-
szül még további időtartammal az alábbiak szerint:

−	 a legalább egy gyermeket a háztartásában nevelő kormánytisztviselő ese-
tében harminc nappal;

−	 a legalább három gyermeket a háztartásában nevelő kormánytisztviselő 
esetében hatvan nappal.

Mivel a felmentett kormánytisztviselőnek nem mindig áll érdekében, hogy a fel-
mentési ideje két hónapnál hosszabb legyen, a 30, illetve 60 nap csak akkor adódik 
hozzá az általános felmentési időhöz, ha azt a kormánytisztviselő a felmentés köz-
lésétől számított négy munkanapon belül kéri.

2. A felmentési idő kezdő időpontját a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza 
meg a felmentési okmányban azzal, hogy az a felmentés közlését követő nap-
nál korábbi időpontra nem eshet. Ha azonban a kormánytisztviselő felmentésére a 
betegség miatti keresőképtelenség idején kerül sor, a felmentési idő legkorábban 
a keresőképtelenség megszűnését követő napon kezdődhet. Objektív határidőt is 
megállapít a törvény erre az esetre; ha a betegszabadság lejártát követően eltelik 
úgy egy év, hogy a kormánytisztviselő nem válik keresőképessé, akkor az egy év 
lejártát követő napon megkezdődik a felmentési idő.
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A kormánytisztviselőt a felmentés időtartamának legalább a felére a munkavég-
zési kötelezettség alól mentesíteni kell. A munkavégzési kötelezettség alóli mente-
sítés időszaka a felmentési idő bármelyik részére eshet (lehet az elején, vagy akár 
a végén is). Ha a kormánytisztviselő ezt kéri, akkor a munkavégzés alól akár két 
részletben is lehet, illetve kell mentesíteni.

3. A kormánytisztviselő a felmentési idő egészére jogosult illetményre, nemcsak 
a felmentési idő azon része után, amikor még munkát végez, hanem arra az idő-
tartamra is, amikor már mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Tekintettel 
arra, hogy a fizetés nélküli szabadságon lévő kormánytisztviselő már ezen oknál 
fogva mentesül a munkavégzési kötelezettség alól, és egyébként nem kap illet-
ményt a fizetés nélküli szabadság időtartamára, nem volt egyértelműen alkal-
mazható erre az esetre a Kit.-nek az a rendelkezése, hogy a felmentési idő azon 
részére is jogosult illetményre a kormánytisztviselő, amikor mentesül a munka-
végzési kötelezettség alól. Ezért a Kit. első átfogó módosításával egy kiegészítő 
szabály került a törvénybe; a kormánytisztviselő a felmentési idő egészére jogosult  
illetményre, ha a munkavégzési kötelezettség alól fizetés nélküli szabadság miatt 
mentesül. Ez azt jelenti, hogy ha például egy a GYED igénybevétele alatt fizetés 
nélküli szabadságon lévő kormánytisztviselő a kinevezése egyoldalú módosítása 
miatt kéri a felmentését, akkor őt fel kell menteni. A példában szereplő kormány-
tisztviselő a fizetés nélküli szabadsága miatt a felmentési idő egészére mentesül 
a munkavégzési kötelezettség alól, és a felmentési időnek megfelelő két hónapra 
illetményre jogosult.

A felmentési időre járó illetmény azonos a kormánytisztviselőnek az érvényes 
beosztási okiratában meghatározott illetménnyel. Abban az esetben azonban, ha 
a felmentésre azért kerül sor, mert a kormánytisztviselő a felmentését az illetmé-
nyének a 20 százalékot meghaladó mértékű csökkentése miatt kéri a Kit. 89. § (3) 
bekezdése alapján, a felmentési időre járó illetmény összegének megállapításakor 
a kinevezésmódosítást megelőző illetményét kell alapul venni, azaz a kormánytiszt-
viselő a csökkentés előtti illetményre lesz jogosult.

A kormánytisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére 
járó illetményre havonta egyenlő részletekben jogosult. Ha tehát a felmentési idő 
egészére mentesíti a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavégzési kötelezettség 
alól a kormánytisztviselőt, akkor nem lehet a két hónapra esedékes illetményt egy 
 összegben kifizetni.

A már kifizetett illetményt visszakövetelni nem lehet, ha a kormánytisztviselőt a 
munkavégzés alól végleg mentesítették, és az illetmény fizetését kizáró körülmény 
a kormánytisztviselőnek a munkavégzés alóli mentesítése után következett be.

4. Tekintettel arra, hogy a felmentési idő egyik célja, hogy lehetőséget biztosítson a 
kormánytisztviselő számára ahhoz, hogy másik munkahelyet találjon, és a felmen-
tési idő végét követően azonnal tudjon máshol keresőtevékenységet folytatni, az 
összeférhetetlenségi szabályok nem alkalmazhatók a munkavégzési kötelezettség 
alól mentesített kormánytisztviselővel szemben. Ez alapján nem kell a kormány-
tisztviselőnek előzetesen engedélyeztetni, illetve bejelenteni a munkáltatói jogkör 
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gyakorlója felé a felmentési idő alatt, de még a kormányzati szolgálati jogviszony 
fennállása alatt létrehozott új munkavégzésre irányuló jogviszonyt.

Ha a kormánytisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje 
alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi 
 befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős 
jogviszonyt létesít, köteles ezt írásban haladéktalanul bejelenteni az őt foglalkoz-
tató kormányzati igazgatási szerv felé. Ebben az esetben a felmentési időből hátra-
levő idejére nem jogosult illetményre a kormánytisztviselő.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 111. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.

112. § [A végkielégítés]

(1) A kormánytisztviselőt – a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – vég-
kielégítés illeti meg

a) felmentése esetén,
b) a kormányzati igazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése ese-

tén,
c) a jogviszonyának a 104. § (1) bekezdés k) pontja alapján tör-

ténő megszűnése esetén, ha a központosított álláshelyállomány-
ból származó álláshely a Kormány döntése alapján az 53. § (4) 
bekezdése szerinti engedélyben meghatározott határidőnél ko-
rábban kerül vissza a központosított álláshelyállományba, vagy a 
Kormány a központosított álláshelyállományba tartozó álláshely 
betöltését határozatlan időre engedélyezte,

d) a jogviszonyának a 104. § (1) bekezdés l) és m) pontja alapján 
történő megszűnése esetén.

(2) A végkielégítés összege, ha a kormánytisztviselő kormányzati szol-
gálati jogviszonyban töltött ideje legalább

a) három év: egyhavi,
b) öt év: kéthavi,
c) nyolc év: háromhavi,
d) tíz év: négyhavi,
e) tizenhárom év: öthavi,
f) tizenhat év: hathavi,
g) húsz év: nyolchavi,

a felmentési idő kezdetekor vagy a kormányzati igazgatási szerv jogutód 
nélküli megszűnésekor irányadó – illetményének megfelelő összeg.

(3) A végkielégítés mértéke négyhavi illetmény összegével emelkedik, 
ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya az öregségi 
nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik 
meg. Nem illeti meg az emelt összegű végkielégítés a kormánytisztviselőt, 
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ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű végkielégítésben ré-
szesült. A kifizetett végkielégítés összegét fel kell tüntetni a közszolgálati 
igazoláson.

(4) A végkielégítés mértékének meghatározásakor csak a kormányzati 
szolgálati jogviszonyban eltöltött időt lehet figyelembe venni.

(5) A 85. § (2) bekezdése szerint határozott időre létesített kormányzati 
szolgálati jogviszony felmentéssel történő megszüntetése esetén a végki-
elégítés összegének meghatározásánál a kinevezés és a felmentés közötti 
időtartamot kell figyelembe venni.

(6) A (3) és (4) bekezdés alkalmazása szempontjából kormányzati szol-
gálati jogviszonyban töltött időnek minősül

a) a jogelőd foglalkoztatónál – ideértve jogviszonyváltás esetén az 
átadó munkáltatónál –,

b) a költségvetési szervnél kormányzati szolgálati, állami szolgálati, 
közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos szolgá-
lati jogviszonyban, szerződéses vagy hivatásos katonai szolgála-
ti viszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban, illetve a 
költségvetési szervnél munkaviszonyban,

c) átminősítés esetén a hivatásos szolgálati vagy katonai szolgálati 
viszonyban,

d) a Kttv. szerinti szervnél munkaviszonyban
eltöltött idő is. A b) és d) pont azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy 

a kormánytisztviselő nem jogosult végkielégítésre azon időtartam vonat-
kozásában, amely alapján korábbi jogviszonyának megszűnésekor vagy 
megszüntetésekor végkielégítésben részesült.

(7)
(8) A végkielégítés összegének a felére jogosult a kormánytisztviselő, ha 

felmentésére azért került sor, mert a 107. § (9) bekezdés b) pontja szerin-
ti másik álláshelyen történő foglalkoztatásához nem járult hozzá, kivéve, 
ha a hozzájárulását alapos indokkal tagadta meg, így különösen, ha

a) a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 
80%-ánál,

b) a korábbi határozatlan idejű alkalmazás helyett határozott idejűt 
ajánlanak fel,

c) az új álláshely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel –  
történő oda- és visszautazás ideje naponta a három órát, illet-
ve 10 éven aluli gyermeket nevelő kormánytisztviselő esetében a 
két órát meghaladja.

(9) A végkielégítést a felmentési idő utolsó napján kell kifizetni.
(10) Végkielégítésre nem jogosult a kormánytisztviselő, ha

a) legkésőbb a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének 
időpontjában nyugdíjasnak minősül;

b) a 107. § (2) bekezdés a) pontja szerinti érdemtelenség, a 107. § 
(2) bekezdés b) pontja szerinti nem megfelelő munkavégzés, a 
107. § (6) bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok jogcímén 
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vagy a 166. § (5) bekezdése alapján a kormánytisztviselőt kérel-
mére mentették fel.

(11) Ha a kormánytisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mente-
sítés ideje alatt bármely költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv 
legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó szervezettel 
teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít, végkielégítésre nem jogo-
sult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak 
számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végki-
elégítésre jogosító idejét számításba kell venni.

(12) Ha a kormánytisztviselő a jogviszony megszűnését vagy megszün-
tetését követő 30 napon belül újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt 
létesít,

a) amennyiben végkielégítés illeti meg, egyhavi végkielégítésre 
 jogosult, és a részére kifizetett végkielégítés összegének az egy-
havi mértéken felüli részét az új jogviszony létesítésétől szá-
mított 30 napon belül a korábban őt foglalkoztató kormányzati 
igazgatási szerv részére köteles visszafizetni,

b) új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló időszak szá-
mítása során a korábbi jogviszony alapján végkielégítésre jogosí-
tó idejét három év jogviszonyban töltött idővel csökkentett mér-
tékben figyelembe kell venni.

1. A Kit. a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének és megszüntetésének 
esetei közül az alábbiaknál biztosítja a végkielégítést az érintett kormánytisztviselő 
számára:

a) felmentése esetén;
b) a kormányzati igazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése esetén;
c) ha a jogviszony azért szűnik meg, mert a Kormány döntése alapján a köz-

pontosított álláshelyállományból származó álláshely visszakerül a közpon-
tosított álláshelyállományba;

d) ha a Kormány a legalább hat hónapja betöltetlen álláshelyet a központosí-
tott álláshelyállományba helyezi;

e) ha a Kormány az alaplétszám részét képező álláshelyet megszünteti, vagy 
az azért szűnik meg, mert a kormányzati igazgatási szerv megszűnik, vagy 
egyéb okból kikerül a Kit. hatálya alól;

f) ha a kinevezés a munkáltató oldalán felmerült okból érvénytelen, és azt 
érvénytelenség miatt azonnali hatállyal meg kell szüntetni.

A c) ponttal kapcsolatosan megjegyezzük, hogy a jogviszony ezen módon tör-
ténő megszűnése csak abban az esetben jogosítja fel a kormánytisztviselőt végki-
elégítésre, ha a Kormány a kormányzati igazgatási szerv számára a központosított 
álláshelyállományba tartozó álláshely betöltését határozatlan időre engedélyezte, 
vagy határozott időre engedélyezte, és az álláshely ennél a határidőnél korábban 
kerül vissza a központosított álláshelyállományba.
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2. A végkielégítés összege a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő függ-
vényében az alábbiak szerint alakul.

Szolgálati idő A végkielégítés mértéke

három év egyhavi

öt év kéthavi

nyolc év háromhavi

tíz év négyhavi

tizenhárom év öthavi

tizenhat év hathavi

húsz év nyolchavi

13. táblázat: A végkielégítés összege a szolgálati idő függvényében  
(S. Horváth István szerkesztése)

A végkielégítés összege a végkielégítés mértéke szerinti szorzószám és az érin-
tett kormánytisztviselőnek a felmentési idő kezdetekor vagy a kormányzati igazga-
tási szerv jogutód nélküli megszűnésekor irányadó illetményének megfelelő összeg 
szorzata. Ettől eltérően nem a felmentési idő kezdetekor érvényes illetménnyel, 
hanem a kinevezés módosítása előtti illetménnyel kell számolni a végkielégítés 
összegének megállapítása során abban az esetben, ha a kormánytisztviselő fel-
mentésére azért került sor, mert azt a kinevezésének módosítása miatt a Kit. 89. § 
(3) bekezdése alapján kezdeményezte. Ennek azért van jelentősége, mert a fel-
mentési kérelemre okot adó kinevezésmódosítások közül az egyik az illetmény leg-
alább 20 százalékos mértékű csökkentése. Megjegyezzük, hogy a végkielégítés 
összegének ez az eltérő számítási módja nemcsak arra az esetre vonatkozik, ha a 
felmentési kérelem az illetmény csökkentésén alapul, hanem a 89. § (3) bekezdé-
sében felsorolt valamennyi esetre. Ha tehát a kinevezésmódosítás eredményeként 
a kormánytisztviselő munkaideje csökken, és ennek folyományaként az illetménye 
is csökken, de az illetménycsökkenés mértéke nem haladja meg a 20 százalékot, 
akkor is a kormánytisztviselő kinevezésmódosítás előtti illetményével kell számolni 
a végkielégítést.

A szolgálati idő alapján megszerzetthez képest a végkielégítés mértéke négyha-
vi illetmény összegével emelkedik, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati 
jogviszonya az öregségi nyugdíjra való jogosultság megszerzését megelőző öt éven 
belül szűnik meg. Abban az esetben azonban, ha korábban már emelt összegű 
végkielégítésben részesült a kormánytisztviselő, nem illeti őt meg az emelt összegű 
végkielégítés.

A kifizetett végkielégítés összegét fel kell tüntetni a közszolgálati igazoláson.
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3. Általános szabály szerint a végkielégítés mértékének meghatározásakor csak 
a Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött időt lehet figyelembe 
venni. A törvény azonban kiterjeszti a kormányzati szolgálati jogviszony fogalmát, 
lehető téve ezáltal azt, hogy a nem kormányzati szolgálati jogviszonyban ledolgo-
zott időt is figyelembe lehessen venni. Így bele számít a szerzett időbe:

a) a jogelőd foglalkoztatónál – ideértve jogviszonyváltás esetén az átadó 
munkáltatónál –;

b) a költségvetési szervnél kormányzati szolgálati, állami szolgálati, közszol-
gálati, közalkalmazotti jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban, 
szerződéses vagy hivatásos katonai szolgálati viszonyban, honvédelmi al-
kalmazotti jogviszonyban, illetve a költségvetési szervnél munkaviszony-
ban;

c) átminősítés esetén a hivatásos szolgálati vagy katonai szolgálati viszonyban;
d) a Kttv. szerinti szervnél munkaviszonyban eltöltött idő is.

A b) pontban felsorolt jogviszonyokkal kapcsolatos megjegyezzük, hogy a Kit. 
tágabb kört vont be a végkielégítés számításába, ugyanis a Kttv. csak abban az 
esetben rendelte figyelembe venni az ezen jogviszonyokban töltött időt, ha a tiszt-
viselő áthelyezéssel került a kormányzati igazgatási szervhez. A Kit. – tekintettel 
arra, hogy nem ismeri az áthelyezés jogintézményét – már nem tartalmazza ezt a 
feltételt, így a folyamatosság fennállása nélkül figyelembe vehető a felsorolt jogvi-
szonyok bármelyikében megszerzett idő. A jogalkotó elhagyta azt a rendelkezést 
is, ami szerint előzményként a munkaviszonyt csak az 1992. július 1-jéig visszame-
nőleg lehetett figyelembe venni. Mindezzel kapcsolatosan csak egyetlen megkötést 
tartalmaz a törvény; a kormánytisztviselő nem jogosult végkielégítésre azon idő-
tartam vonatkozásában, ami alapján korábbi jogviszonyának megszűnésekor vagy 
megszüntetésekor már végkielégítésben részesült.

4. A végkielégítés fentebb írtaknak megfelelően számított összegének csak a felére 
jogosult az, a feladatainak ellátására egészségügyi okból alkalmatlan kormány-
tisztviselő, akinek a felmentésére azért került sor, mert nem járult hozzá a szá-
mára felajánlott másik – a végzettségének, képzettségének, szakképesítésének 
és egészségi állapotának megfelelő – álláshelyen történő foglalkoztatásához. Ha 
azonban a kormánytisztviselő alapos indokkal tagadta meg a hozzájárulást, akkor 
nem kerül csökkentésre a végkielégítése. Nem taxatíve, hanem példálózó jelleggel 
nevezi meg a törvény azokat az eseteket, amelyek ebből a szempontból alapos 
oknak számítanak. Így ilyennek minősül, ha:

a) a másik álláshelyen felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illet-
ménye 80%-ánál;

b) a korábbi határozatlan idejű alkalmazás helyett határozott idejűt ajánlanak 
fel a kormánytisztviselő számára, vagy

c) az új álláshely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történő 
oda- és visszautazás ideje naponta a három órát, illetve 10 éven aluli gyer-
meket nevelő kormánytisztviselő esetében a két órát meghaladja.
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5. A végkielégítést a felmentési idő utolsó napján, egy összegben kell kifizetni.
Vannak olyan esetek, amikor a kormánytisztviselő annak ellenére sem jogosult 

végkielégítésre, hogy a fentebb ismertetett feltételeknek egyébként megfelel. Ebbe 
a körbe az alábbiak tartoznak:

a) legkésőbb a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének időpontjá-
ban nyugdíjasnak minősül;

b) érdemtelenség jogcímén került sor a felmentésre;
c) nem megfelelő munkavégzés miatt mentették fel;
d) foglalkoztatást kizáró ok jogcímén mentették fel;
e) a vele szemben zajló fegyelmi eljárás alatt a kormánytisztviselőt a kérel-

mére mentették fel.
Mint azt már korábban láthattuk, a felmentési idő legalább felében mentesí-

teni kell a kormánytisztviselőt a munkavégzési kötelezettség alól, s ilyenkor az 
összeférhetetlenségi szabályokat sem kell alkalmazni annak érdekében, hogy a 
kormánytisztviselő létrehozhasson egy új foglalkoztatási jogviszonyt. Ehhez az 
esethez kapcsolódva rögzíti a törvény, hogy ha a kormánytisztviselő a munka-
végzési kötelezettség alóli mentesítése ideje alatt bármely költségvetési szervvel 
vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely gazdálkodó 
szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít, végkielégítésre nem 
jogosult. Mivel a jogviszony felmentéssel történő megszüntetésekor nem került 
sor a jogviszonyban töltött időnek megfelelő végkielégítés kifizetésére, az új jog-
viszonyba magával viszi az érintett a megszűnt jogviszonyban szerzett időt, és 
majd az új jogviszony esetleges megszüntetése során fogják azt a végkielégítés 
számításakor figyelembe venni.

Ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnését vagy 
megszüntetését követő 30 napon belül újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt 
létesít, egyhavi végkielégítésre jogosult (feltéve, hogy egyébként a végkielégí-
tésre jogosultság egyéb feltételei fennállnak). Ha a kormánytisztviselő számára 
már kifizetésre került a végkielégítés teljes összege, akkor a kifizetett végkielégí-
tés összegének az egyhavi mértéken felüli részét a kormánytisztviselő köteles az 
új jogviszony létesítésétől számított 30 napon belül a korábban őt foglalkoztató 
kormányzati igazgatási szerv részére visszafizetni. Tekintettel arra, hogy egyhavi 
illetménynek megfelelő összegű végkielégítés kifizetésre kerül, az új jogviszony-
ban a végkielégítés alapjául szolgáló időszak számítása során a kormánytisztviselő 
korábbi jogviszonya alapján végkielégítésre jogosító idejét három év jogviszony-
ban töltött idővel csökkentett mértékben kell figyelembe venni.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 112. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
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113. § [A felmentési védelem]

(1) A kormányzati igazgatási szerv felmentéssel nem szüntetheti meg a 
jogviszonyt

a) a várandósság,
b) a szülési szabadság,
c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli sza-

badság, illetve – a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül 
is – a gyermek hároméves koráig terjedő időszak,

d) a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség,
e) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés,
f) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással össze-

függő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított 
hat hónap, valamint

g) a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli 
szabadság,

h) az unoka gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabad-
ság

időtartama alatt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti védelem alkalmazása szempontjából a fel-

mentés közlésének időpontja az irányadó.
(3) Az (1) bekezdés a) és f) pontjában meghatározott körülményre a 

kormánytisztviselő csak akkor hivatkozhat, ha erről a kormányzati igazga-
tási szervet tájékoztatta. A felmentés közlését követő kormánytisztviselői 
 tájékoztatás esetén a kormányzati igazgatási szerv a felmentést a kor-
mányzati szolgálati jogviszony megszűnéséig, de legfeljebb a tájékozta-
tást követő 15 napon belül írásban visszavonhatja.

(4) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti védelem a fizetés nélküli szabad-
ság igénybevétele nélkül azt a szülőt illeti meg, aki a fizetés nélküli sza-
badságot utoljára igénybe vette.

(5) Betegség miatti keresőképtelenség esetén a felmentési idő legkoráb-
ban a keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát 
követő egy év lejártát követő napon kezdődik.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott védelem nem vonatkozik a kor-
mánytisztviselő jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére, 
ha a kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősül.

(7) Az (1) és (5) bekezdésben meghatározott védelem nem vonatkozik a 
kormánytisztviselő jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésé-
re, ha a felmentést a 107. § (2) bekezdés e) vagy g) pontjában foglaltak 
szerint a kormánytisztviselő kérelmezi.

(8) Felmentési védelem nem illeti meg a kormánytisztviselőt a 107. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti érdemtelenség és a 107. § (6) bekezdése sze-
rinti foglalkoztatást kizáró ok jogcímén történt felmentése esetén.
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1. Vannak olyan élethelyzetek, amelyekben a törvényalkotó nem engedi meg a 
kormánytisztviselő jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetését. Ezt a jog-
intézményt nevezzük felmentési védelemnek.

a) Így nem szüntethető meg a kormányzati szolgálati jogviszony felmentéssel ak-
kor, amikor a kormánytisztviselő várandós. A várandósságára a kormánytisztviselő 
csak akkor hivatkozhat, ha erről tájékoztatta a kormányzati igazgatási szervet. 
Ha a tájékoztatás már a felmentés előtt megtörtént, akkor nem kerülhet sor a 
felmentésre. Ha viszont a kormánytisztviselő a felmentésére irányuló munkálta-
tói intézkedést követően közli a várandósságának tényét a munkáltatói jogkör 
gyakorlójával, akkor a kormányzati igazgatási szerv a felmentést a kormányzati 
szolgálati jogviszony megszűnéséig, de legfeljebb a tájékoztatást követő 15 napon 
belül írásban visszavonhatja.

b) Nem szüntethető meg felmentéssel a kormányzati szolgálati jogviszony a szü-
lési szabadság ideje alatt. Szülési szabadságra a gyermeket szülő kormánytiszt-
viselő jogosult, illetve abban az esetben, ha az anya a gyermeket az egészségi 
állapota vagy halála miatt, illetve végrehajtható bírósági ítélet vagy végrehajtható 
gyámhatósági határozat alapján nem tudja gondozni, akkor a gyermeket gondozó 
kormánytisztviselő is jogosult, feltéve, hogy a kormánytisztviselő a gyermek szü-
lője. A szülési szabadság időtartama huszonnégy hét lehet, de ebből csak két hetet 
köteles igénybe venni a kormánytisztviselő.

c) Nem menthető fel a kormánytisztviselő a gyermek gondozása céljából igénybe 
vett fizetés nélküli szabadság alatt. A kormánytisztviselő a gyermeke harmadik 
életéve betöltéséig jogosult – a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli sza-
badságra. Ha a kormánytisztviselő örökbe fogadja a gyermeket, akkor a gyermek 
gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától számított három évig, de 
legfeljebb a gyermek tankötelezetté válásának időpontjáig jogosult fizetés nélküli 
szabadságra. A jogszabályban meghatározott súlyos betegségben szenvedő gyer-
mek személyes gondozása érdekében a kormánytisztviselőnek a gyermek tizedik 
életéve betöltéséig jár a fizetés nélküli szabadság, feltéve, hogy ez idő alatt a beteg 
gyermek után gyermekgondozási segélyt, illetve gyermekgondozást segítő ellátást 
folyósítanak a kormánytisztviselő számára.

A felmentési védelem akkor is kiterjed a kormánytisztviselő gyermekének há-
roméves koráig, ha a kormánytisztviselő nem vesz igénybe fizetés nélküli szabad-
ságot, hanem dolgozik. Ez a védelem azonban azt a szülőt illeti meg, aki a fizetés 
nélküli szabadságot utoljára igénybe vette.

A Kit. több szempontból azonos jogállást biztosít az unokáját gondozó nagyszü-
lőnek, mint a gyermekét gondozó szülőnek. Ennek megfelelően a kormánytiszt-
viselő az unokája személyes gondozása érdekében is jogosult fizetés nélküli sza-
badságra a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt. A fizetés nélküli 
szabadság alatt nem menthető fel a nagyszülő kormánytisztviselő sem.

Ugyanígy felmentési védelmet élvez az a kormánytisztviselő is, aki a hozzátar-
tozóját gondozza az otthonában, és ezért fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe. 
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A kormánytisztviselő ugyanis az ápolás idejére, de legfeljebb két évre jogosult 
fizetés nélküli szabadságot igénybe venni, ha a hozzátartozója tartós – előrelátha-
tólag harminc napot meghaladó – személyes ápolásra szorul. A tartós ápolást és 
annak indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja. Hozzátar-
tozónak minősül az egyeneságbéli rokon és annak házastársa, az örökbefogadó, a 
mostoha- és a nevelőszülő, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, a 
testvér, a házastárs, az élettárs, a bejegyzett élettárs, a házastársnak, a bejegy-
zett élettársnak egyeneságbéli rokona, testvére, valamint a testvér házastársa, 
bejegyzett élettársa.

d) Nem menthető fel a kormánytisztviselő azon időtartam alatt sem, amikor a 
beteg gyermekét ápolja, és ezért keresőképtelen. A gyermekápolás miatt fennálló 
keresőképtelenséget a gyermek háziorvosa igazolja.

e) Felmentési védelem alatt áll a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatot 
teljesítő kormánytisztviselő is.

f) Végül nem menthető fel az a kormánytisztviselő nő sem, aki az emberi repro-
dukciós eljárással összefüggő kezelésen vesz részt. Az érintett kormánytisztviselő 
a felmentési védelemre – akárcsak a várandós kormánytisztviselő – csak abban 
az esetben hivatkozhat, ha a kezelés tényéről tájékoztatta a munkáltatói jogkör 
gyakorlóját. A felmentési védelem legfeljebb a kezelés megkezdésétől számított 
hatodik hónap végéig áll fenn.

A felmentési védelem alkalmazása szempontjából a felmentés közlésének idő-
pontja az irányadó.

2. Az előzőktől eltérő felmentési védelmet állapít meg a Kit. arra az esetre, amikor 
a kormánytisztviselő betegsége miatt keresőképtelen; ebben az esetben ugyanis a 
kormánytisztviselő a keresőképtelenség ideje alatt is felmenthető, de a felmentési 
idő nem kezdődhet korábban, mint a keresőképtelenség megszűnését követő nap. 
Ha azonban a keresőképtelenség tovább tart, mint a betegszabadság lejártát kö-
vető egy év, akkor az ezt követő napon kezdődhet a felmentési idő. Ez a védelem 
nem vonatkozik arra a kormánytisztviselőre, aki nyugdíjasnak minősül.

3. A felmentési védelem nem vonatkozik a kormánytisztviselő jogviszonyának fel-
mentéssel történő megszüntetésére, ha a felmentését az alábbi okok valamelyike 
miatt a kormánytisztviselő kezdeményezte:

a) a negyvenévnyi jogosultsági idő alapján öregségi nyugdíjra jogosulttá válik 
a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő nő;

b) a kinevezésének módosítása miatt;
c) a vele szemben zajló fegyelmi eljárás miatt.

A felmentési védelem nem illeti meg a kormánytisztviselőt abban az esetben 
sem, ha érdemtelenség vagy a foglalkoztatást kizáró ok jogcímén kerül sor a fel-
mentésére.
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 113. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.

114. § [A jogviszonyváltás]

(1) Ha jogszabály rendelkezése folytán a kormányzati igazgatási szerv 
egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erő-
forrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) az 
e törvény hatálya alól egy, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó szervhez kerül, a kormányzati igazgatási szerv érintett 
szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott kormánytiszt-
viselő kormányzati szolgálati jogviszonya – a (3), (4) és (9) bekezdésben 
foglalt kivétellel – a jogállásváltozás időpontjában közalkalmazotti jog-
viszonnyá alakul át és az általa betöltött álláshely a központosított állás-
hely-állományba kerül.

(2) A jogviszony átalakulásáról az érintetteket az átvevő munkáltató az 
átalakulást követő harminc napon belül tájékoztatja.

(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem alakul át a kormány-
tisztviselő jogviszonya, ha az átvevő munkáltató a közalkalmazottak jogál-
lásáról szóló törvény rendelkezései alapján nem létesíthet közalkalmazotti 
jogviszonyt az átadással érintett kormánytisztviselővel, ebben az esetben 
a kormányzati szolgálati jogviszony a törvény erejénél fogva az átadás 
időpontjában megszűnik. A jogviszony megszűnéséről a kormánytisztvi-
selőt az átadás napjával írásban értesíteni kell. A jogviszony megszűnése 
esetén a kormánytisztviselő számára a 112. § alkalmazásával megállapí-
tott végkielégítést kell megfizetni.

(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az 
átadással érintett kormánytisztviselővel szemben a közalkalmazottakra 
vonatkozó szabályozás alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivéve, ha 
az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és ennek érdekében 
a kormánytisztviselő az átalakulást követő 30 napon belül intézkedik, és 
ezt igazolja.

(5) A jogviszony közalkalmazotti jogviszonnyá történő átalakulását kö-
vető negyvenöt napon belül a kormánytisztviselőt a közalkalmazotti jog-
viszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét meg 
kell állapítani.

(6) Határozatlan időtartamú kormányzati szolgálati jogviszony – eltérő 
törvényi rendelkezés hiányában – határozatlan időtartamú közalkalmazot-
ti jogviszonnyá alakul át. Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás ese-
tén a jogviszony teljes munkaidős közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át.

(7) Az átalakult jogviszony esetén a kormánytisztviselőnek az átalaku-
lással érintett e törvény hatálya alá tartozó kormányzati igazgatási szerv-
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nél kormányzati szolgálati jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinte-
ni, mintha azt az átvevő szervnél töltötte volna el.

(8) A kormányzati szolgálati jogviszonyban álló vezető jogviszonyának 
átalakulását követően – a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály 
figyelembevételével – kell a vezetői munkakör szintjét és megnevezését 
megállapítani.

(9) Ha a jogviszony átalakulása időpontjában közszolgálati jogvita fe-
gyelmi felelősségre vonás tekintetében folyik, a kereset elbírálása során

a) a fegyelmi elbocsátás szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha 
a kormánytisztviselő jogviszonya közalkalmazotti jogviszonnyá,

b) a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha 
a kormánytisztviselő jogviszonya munkajogviszonnyá,

c) a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelően al-
kalmazni, ha a kormánytisztviselő jogviszonya közszolgálati jog-
viszonnyá

alakul át.
(10) E § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ha a kormánytiszt-

viselő jogviszonya közszolgálati, hivatásos szolgálati vagy katonai szol-
gálati jogviszonnyá, honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá, rendvédelmi 
igazgatási szolgálati jogviszonnyá vagy munkaviszonnyá alakul át.

1. Mint ahogyan azt már a kormányzati jogviszony megszűnése kapcsán korábban 
megállapítottuk, jogviszonyváltásról akkor beszélünk, amikor jogszabály rendelke-
zése folytán egy kormányzati igazgatási szerv egésze vagy annak egy része (szer-
vezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének 
meghatározott csoportja) a Kit. hatálya alól egy, a Kjt. hatálya alá tartozó szervhez 
kerül. Ebben az esetben a kormányzati igazgatási szerv érintett szervezete, illetve 
tevékenysége keretében foglalkoztatott kormánytisztviselő kormányzati szolgálati 
jogviszonya a jogállásváltozás időpontjában közalkalmazotti jogviszonnyá alakul 
át, és az általa betöltött álláshely a központosított álláshelyállományba kerül.

Abban az esetben azonban, ha az átvevő munkáltató a Kjt. rendelkezései alap-
ján nem létesíthet közalkalmazotti jogviszonyt az átadással érintett kormánytiszt-
viselővel, értelemszerűen nem tud létrejönni a jogviszonyváltás, ezért megszűnik 
a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya. Ugyanígy megszűnik a 
kormányzati szolgálati jogviszony abban az esetben is, ha az átadással érintett 
kormánytisztviselővel szemben a Kjt. alapján összeférhetetlenség áll fenn, kivé-
ve, ha az összeférhetetlenséget kiváltó ok megszüntethető, és ennek érdekében a 
kormánytisztviselő az átalakulást követő 30 napon belül intézkedik, és ezt igazolja.

Ha a kormányzati szolgálati jogviszony a fentebb ismertetett okok miatt meg-
szűnik, a kormánytisztviselő végkielégítésre jogosult.

Amennyiben nincs akadálya a jogviszonyváltásnak, a jogviszony átalakul köz-
alkalmazotti jogviszonnyá. A jogviszony közalkalmazotti jogviszonnyá történő át-
alakulását követő negyvenöt napon belül a kormánytisztviselőt a közalkalmazotti 
jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint be kell sorolni, és illetményét meg kell 
állapítani.
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2. A jogviszonyváltáshoz több olyan garanciális szabály kapcsolódik, amelynek cél-
ja, hogy az érintett foglalkoztatott ne kerüljön az új (közalkalmazotti) jogviszo-
nyában kedvezőtlenebb munkajogi helyzetbe, mint amilyen helyzetben a korábbi 
(kormányzati szolgálati) jogviszonyában volt. A jogviszonyváltás ugyanis a foglal-
koztatottak erre irányuló szándéka és beleegyezése nélkül történik. Ezek egyike, 
hogy ha a kormányzati szolgálati jogviszony határozatlan időtartamú volt, akkor 
– eltérő törvényi rendelkezés hiányában – a közalkalmazotti jogviszony is határo-
zatlan idejű kell, hogy legyen. A másik ilyen, a foglalkoztatott érdekeit védő rendel-
kezés, hogy ha a kormányzati szolgálati jogviszonyban teljes munkaidőben történt 
a kormánytisztviselő foglalkoztatása, akkor a közalkalmazotti jogviszonyban is így 
kell őt foglalkoztatni. Az érintett foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszony-
ban megszerzett idejét sem hagyja elveszni a törvény; a kormánytisztviselőnek az 
átalakulással érintett kormányzati igazgatási szervnél kormányzati szolgálati jogvi-
szonyként elismert idejét ugyanis úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő szervnél 
töltötte volna el.

Ha a kormánytisztviselő a kormányzati igazgatási szervnél vezetői álláshelyet 
töltött be, a jogviszonyának átalakulását követően – a közalkalmazotti jogviszonyra 
vonatkozó szabály figyelembevételével – kell a vezetői munkakör szintjét és meg-
nevezését megállapítani.

Ha a jogviszony átalakulása időpontjában a fegyelmi felelősségre vonás tekinte-
tében folyik közszolgálati jogvita, a kereset elbírálása során:

a) a fegyelmi elbocsátás szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a kor-
mánytisztviselő jogviszonya közalkalmazotti jogviszonnyá;

b) a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a kor-
mánytisztviselő jogviszonya munkajogviszonnyá;

c) a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelően alkalmazni, 
ha a kormánytisztviselő jogviszonya közszolgálati jogviszonnyá alakul át.

Ezeket a szabályokat akkor is alkalmazni rendeleti a Kit., ha a kormánytiszt-
viselő jogviszonya közszolgálati (Kttv.), hivatásos szolgálati (Hszt.) vagy katonai 
szolgálati jogviszonnyá (Hjt.), honvédelmi alkalmazotti jogviszonnyá (Hajtv.), 
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyá (Riasztv.-Hszt.) vagy munka-
viszonnyá alakul át.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 114. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.

115. § [Eljárás a jogviszony megszűnése, megszüntetése esetén]

(1) A kormánytisztviselő jogviszonya megszüntetésekor, illetve megszű-
nésekor a feladataival kapcsolatos iratait köteles átadni és a kormányzati 
igazgatási szervvel elszámolni. Az átadás-átvétel és az elszámolás feltéte-
leit a kormányzati igazgatási szerv köteles biztosítani.
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(2) A jogviszony megszüntetésekor vagy megszűnésekor az utolsó 
munkában töltött napon, de legkésőbb tizenöt napon belül a kormány-
tisztviselő illetményét és egyéb járandóságait – a szabadságmegváltás 
kivételével – részére ki kell fizetni, valamint ki kell adni a jogviszonyra 
vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat.

A kormánytisztviselő köteles a feladataival kapcsolatos iratait átadni és a kormány-
zati igazgatási szervvel elszámolni, ha a kormányzati szolgálati jogviszonya meg-
szűnik, vagy megszüntetésre kerül. Értelemszerűen nem beszélhetünk elszámolási 
kötelezettségről abban az esetben, amikor a kormányzati szolgálati jogviszony a 
kormánytisztviselő halála miatt szűnik meg.

Az átadás-átvétel és az elszámolás feltételeit a kormányzati igazgatási szerv 
köteles biztosítani. Ha ezt a kormányzati igazgatási szerv elmulasztja, és emiatt a 
kormánytisztviselő úgy lép ki a munkahelyéről, hogy nem adott le minden aktát, 
illetve maradt nála irodai vagy egyéb eszköz, azért nem terheli felelősség a kor-
mánytisztviselőt.

A kormánytisztviselő utolsó illetményét és egyéb járandóságait részére az utol-
só munkában töltött napon, de legkésőbb tizenöt napon belül kell kifizetni. A fel 
nem használt szabadság pénzbeli megváltására a jogviszony megszűnését, illetve 
megszüntetését követő 40. napon kerül sor. A kormánytisztviselő számára ki kell 
adni a jogviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazo-
lásokat is (például az adóigazolást, a társadalombiztosítás igazolást).

Kapcsolódó jogi szabályozás a 115. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.

116. § [A jogviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkez-
ményei]

(1) Ha a Közszolgálati Döntőbizottság vagy a bíróság megállapítja, hogy a 
kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati 
jogviszonyát jogellenesen szüntette meg, a kormánytisztviselő abban az 
esetben kérheti az eredeti álláshelyén történő továbbfoglalkoztatását, ha

a) a megszüntetés a joggal való visszaélés tilalmába, illetve fel-
mentési védelembe ütközik, vagy a kormányzati igazgatási szerv 
megszegi a felmentési korlátozásokra vonatkozó rendelkezése-
ket,

b) a kormányzati igazgatási szerv a választott szakszervezeti tiszt-
ségviselő, illetve a munkavédelmi képviselőnek (munkavédel-
mi bizottság tagjainak) kormányzati szolgálati jogviszonyát a 
172. § (10) bekezdésébe, vagy a munkavédelemről szóló 1993. 
évi  XCIII. törvény 76. § (3) bekezdésébe ütköző módon szüntette 
meg,
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c) hivatalvesztés fegyelmi büntetés esetén a fegyelmi felelősség 
nem áll fenn vagy a büntetés nem áll arányban az elkövetett fe-
gyelmi vétség súlyával,

d) a jogviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelmé-
nyébe ütközött, vagy

e) a kormánytisztviselő a jogviszony közös megegyezéssel történő 
megszüntetését, vagy az erre irányuló saját jognyilatkozatát si-
kerrel támadta meg.

(2) A kormányzati igazgatási szerv kérelmére a Közszolgálati Döntő-
bizottság vagy a bíróság mellőzi a kormánytisztviselő eredeti álláshelyen 
történő továbbfoglalkoztatását feltéve, ha a kormánytisztviselő tovább-
foglalkoztatása a kormányzati igazgatási szervtől nem várható el.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni a kormánytiszt-
viselő elmaradt illetményét (egyéb járandóságait), továbbá a jogviszony 
jogellenes megszüntetésével összefüggésben felmerült kárát is. Nem 
kell megtéríteni az illetménynek (egyéb járandóságnak), illetve a kárnak 
azt a részét, amely máshonnan megtérült vagy kellő gondosság mellett 
megtérülhetett volna. A kellő gondosság elmulasztásának különösen azt 
kell tekinteni, ha a kormánytisztviselő az állami foglalkoztatási szerv-
vel nem működik együtt a munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése 
érde kében, nem köt álláskeresési megállapodást, illetve az e szerv által 
felajánlott – a foglalkoztatás elősegítéséről szóló jogszabályban foglalt 
felté telekre tekintettel – megfelelő munkahelyet elutasítja, továbbá maga 
nem keres aktívan munkahelyet. A Közszolgálati Döntőbizottság vagy a 
bíróság a kellő gondosság elmulasztásának az elmaradt illetmény, egyéb 
járandóságok, illetve a kormánytisztviselői kár megtérítésével kapcsola-
tos következményét az eset összes körülményének mérlegelése alapján 
állapítja meg.

(4) Ha a kormányzati szolgálati jogviszony (1) bekezdésben foglalt mó-
don történő jogellenes megszüntetése esetén a kormánytisztviselő az 
eredeti álláshelyen történő továbbfoglalkoztatását nem kéri vagy a Köz-
szolgálati Döntőbizottság vagy a bíróság mellőzi azt, a kormányzati szol-
gálati jogviszony a jogellenességet megállapító döntőbizottsági határozat 
véglegessé válásának vagy a bíróság ítélete jogerőre emelkedésének nap-
ján szűnik meg. Ekkor a (3) bekezdésben foglaltakon felül a Közszolgálati  
Döntőbizottság vagy a bíróság a kormányzati igazgatási szervet – az eset 
összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következmé-
nyei súlyának mérlegelésével – a kormánytisztviselő legalább két-, legfel-
jebb tizenkét havi illetményének megfelelő átalánykártérítés megfizetésé-
re kötelezi.

(5) Ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt nem az (1) bekezdésben 
foglalt módon szüntették meg jogellenesen, a kormányzati szolgálati jog-
viszony a megszüntetésről szóló jognyilatkozat szerinti időpontban meg-
szűnik, de a kormánytisztviselő részére – az eset összes körülményeinek, 
így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése 
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alapján – legalább két-, legfeljebb huszonnégy havi illetményének megfe-
lelő átalánykártérítést kell fizetni.

(6) A Közszolgálati Döntőbizottság vagy a bíróság a kártérítés mértéké-
nek megítélésekor figyelembe veszi, hogy a kormánytisztviselő mennyi-
ben tett eleget a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének (kárenyhítés).

(7) A kormánytisztviselő, ha a kormányzati szolgálati jogviszonyát nem 
az e törvényben előírtak szerint szünteti meg, köteles a kormányzati igaz-
gatási szerv számára a lemondási időre járó illetményének megfelelő ösz-
szeget megfizetni.

(8) Ha a kormánytisztviselő a határozott időtartamú kormányzati szol-
gálati jogviszonyát szünteti meg jogellenesen, a (7) bekezdésben megha-
tározottakat megfelelően kell alkalmazni. Ha azonban a határozott időből 
még hátralévő időtartam rövidebb két hónapnál, a kormányzati igazgatási 
szerv csak a hátralévő időre járó illetmény megfizetését követelheti.

(9) A kormányzati igazgatási szerv jogosult a (7) és (8) bekezdésben 
meghatározott mértéket meghaladó kárának érvényesítésére is. Ezek 
együttesen nem haladhatják meg a kormánytisztviselő tizenkét havi illet-
ményének összegét.

(10) A kormányzati igazgatási szerv a (7)-(9) bekezdés alapján kelet-
kezett igényeinek érvényesítésére a kormánytisztviselő által okozott kár 
megtérítésére vonatkozó szabályok az irányadók.

1. A Kit. 2020. január 1-jén hatályba lépett módosítása eredményeként valameny-
nyi munkáltatói intézkedéssel szemben lehetővé tette, hogy a kormánytisztviselő 
közszolgálati panasszal éljen a Közszolgálati Döntőbizottságnál, így természete-
sen a jogviszony megszüntetésére irányuló intézkedéssel szemben is. Ezáltal a 
bírósághoz csak a panasz tárgyában hozott döntőbizottsági határozattal szemben 
lehet keresetet benyújtani. A kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetésével 
kapcsolatos munkáltatói intézkedéssel szembeni panasznak halasztó hatálya van. 
A jogviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményeinek taglalásakor fontos 
kiemelni a panaszhoz kötöttség elvét, amelynek értelmében a határozat nem ter-
jeszkedhet túl a panaszon, azaz a Közszolgálati Döntőbizottságnak nincs hatásköre 
a panaszon kívül egyéb igényt is elbírálni [R2. 21. § (1) bek.]. A bírósági eljárás 
során pedig a perekre irányadó korlát [Kp. 131. § (6) bek.], hogy a Közszolgálati 
Döntőbizottság határozata ellen induló perben a fél nem hivatkozhat olyan tényre, 
körülményre, bizonyítékra, amely a döntőbizottsági eljárásnak nem volt tárgya, 
kivéve akkor, ha azt a Döntőbizottság hivatkozása ellenére nem vette figyelembe, 
azt önhibáján kívül nem ismerte, illetve arra nem hivatkozott. Az alább taglalt jog-
következmények szempontjából lényeges tehát a panaszosi oldalon a határozott 
kérelem előterjesztése, a kormányzati igazgatási szerv oldalán pedig az összeg-
szerű védekezés. A panaszosnak kifejezetten kérnie kell a továbbfoglalkoztatását, 
a kormányzati igazgatási szervnek pedig a továbbfoglalkozatás mellőzéséről, an-
nak indokairól kell nyilatkoznia. Az átalány-kártérítés mértéke meghatározásának 
szempontjából szintén lényeges elem a panaszban meghatározott kérelem, azaz a 
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panaszos által előadott és bizonyított többlettényállási elemek felsorolása (például 
életkor, elhelyezkedési nehézségek, egészségi állapot).

Ha a Közszolgálati Döntőbizottság vagy a Közszolgálati Döntőbizottság határo-
zatával szembeni kereset alapján a bíróság megállapítja, hogy a kormányzati igaz-
gatási szerv a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát jogellenesen 
szüntette meg, a kormánytisztviselő abban az esetben kérheti az eredeti álláshe-
lyén történő továbbfoglalkoztatását, ha:

a) a megszüntetés a joggal való visszaélés tilalmába ütközik;
b) a megszüntetés a felmentési védelembe ütközik;
c) a kormányzati igazgatási szerv megszegi a felmentési korlátozásokra vo-

natkozó rendelkezéseket;
d) a kormányzati igazgatási szerv a választott szakszervezeti tisztségviselő 

kormányzati szolgálati jogviszonyát úgy szüntette meg felmentéssel, hogy 
a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv nem értett egyet az intézkedéssel;

e) a kormányzati igazgatási szerv a munkavédelmi képviselőnek (munka-
védelmi bizottság tagjainak) a kormányzati szolgálati jogviszonyát felmen-
téssel úgy szüntette meg, hogy azzal nem értett egyet a munkavédelmi 
 bizottság, illetve annak hiányában a munkavédelmi képviselőválasztás so-
rán létrejött választási bizottság;

f) hivatalvesztés fegyelmi büntetés esetén a Közszolgálati Döntőbizottság 
vagy a bíróság úgy ítélte meg, hogy a fegyelmi felelősség nem állt fenn, 
vagy a büntetés nem áll arányban az elkövetett fegyelmi vétség súlyával;

g) a jogviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe ütkö-
zött, vagy

h) a kormánytisztviselő a jogviszony közös megegyezéssel történő megszün-
tetését, vagy az erre irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.

Ha a kormánytisztviselő továbbfoglalkoztatása a kormányzati igazgatási szervtől 
nem várható el, és a kormányzati igazgatási szerv erre irányuló kérelmet terjeszt 
elő, akkor a Közszolgálati Döntőbizottság vagy a bíróság köteles mellőzni a kor-
mánytisztviselő eredeti álláshelyen történő továbbfoglalkoztatását.

Ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt a kormányzati igazgatási szerv jogel-
lenesen szüntette meg, meg kell hogy térítse a kormánytisztviselő részére annak 
elmaradt illetményét és egyéb járandóságait (például cafetériát). Meg kell téríteni 
a kormánytisztviselőnek továbbá a jogviszony jogellenes megszüntetésével ösz-
szefüggésben felmerült kárát is (ilyennek minősül például, ha olyan hitele van a 
kormánytisztviselőnek, ami meghatározott jövedelemszinthez kapcsolva biztosít 
kamatkedvezményt, és a kiesett jövedelem miatt a hitel törlesztőrészlete meg-
emelésre kerül a kamatkedvezmény mértékével).

2. Nem kell megtéríteni az illetménynek és az egyéb járandóságnak, illetve a kár-
nak azt a részét, amely máshonnan megtérült vagy kellő gondosság mellett meg-
térülhetett volna (visszatérve az előző példához; ha az adott hitelhez olyan hitelfe-
dezeti biztosítás társul, amely a munkahely elvesztése esetén helytáll, és az adós 
helyett kifizeti a munkanélküliség idejére a havi törlesztőrészletet, akkor nem éri 
kár a jogviszonyának jogellenes megszüntetése miatt a kormánytisztviselőt).
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Hogy milyen körülmények tekinthetők a kellő gondosság elmulasztásának, a 
törvény példálózó jelleggel határozza meg. Így erre hivatkozva nem jogosult az 
elmaradt illetményének és egyéb járandóságnak, illetve a kárának megtérítésére a 
kormánytisztviselő, ha:

a) az állami foglalkoztatási szervvel nem működik együtt a munkavégzésre 
irányuló jogviszony létesítése érdekében;

b) nem köt álláskeresési megállapodást;
c) nem fogadja el az állami foglakoztatási szerv által felajánlott megfelelő 

munkahelyet, illetve
d) nem keres aktívan munkahelyet.

A Közszolgálati Döntőbizottság és a bíróság a kellő gondosság elmulasztásának 
következményeit az eset összes körülményének mérlegelése alapján állapítja meg.

3. Ha a kormányzati szolgálati jogviszony a fentebb ismertetett módon – 116. § 
(1) bekezdés – történt jogellenes megszüntetése esetén a kormánytisztviselő az 
eredeti álláshelyen történő továbbfoglalkoztatását nem kéri, vagy azt a Közszol-
gálati Döntőbizottság és a bíróság mellőzi, a kormányzati szolgálati jogviszony a 
jogellenességet megállapító döntőbizottsági határozat véglegessé válásának vagy 
a bíróság ítélete jogerőre emelkedésének napján szűnik meg. Ez tehát azt jelenti, 
hogy az elmaradt illetmény és járandóság szempontjából nem a jogviszony jog-
ellenes megszűnésének időpontja a mérvadó, hanem úgy kell tekinteni, mintha a 
jogviszony fennállt volna a jogellenességet megállapító döntés véglegessé válá-
sának napjáig. Ebben az esetben a Közszolgálati Döntőbizottság vagy a bíróság a 
kormánytisztviselő számára az elmaradt illetményen és egyéb járandóságon, illetve 
a jogviszony jogellenes megszűnése miatt elszenvedett kár megtérítésén túl egy 
átalány-kártérítést is megállapít. Ennek mértékét a Közszolgálati Döntőbizottság az 
eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei 
súlyának mérlegelésével állapítja meg azzal, hogy annak el kell érnie a kormány-
tisztviselő legalább kéthavi illetményét, de nem haladhatja meg a tizenkét havi 
illetményének megfelelő összeget.

4. Ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt nem a 116. § (1) bekezdésben foglalt 
módon szüntették meg jogellenesen, a kormányzati szolgálati jogviszony – szem-
ben az előző bekezdésben írtakkal – a megszüntetésről szóló jognyilatkozat sze-
rinti időpontban szűnik meg. A kormánytisztviselő részére a kormányzati igazgatási 
szerv azonban ebben az esetben is köteles – az eset összes körülményeinek, így 
különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése alapján – 
legalább két-, legfeljebb huszonnégy havi illetménynek megfelelő átalány-kártérí-
tést fizetni.

5. A kártérítés mértékének megállapításakor a Közszolgálati Döntőbizottság és a 
bíróság azt is figyelembe veszi, hogy a kormánytisztviselő mennyiben tett eleget a 
kárenyhítési kötelezettségének.
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6. A kormányzati szolgálati jogviszonyt azonban nemcsak a kormányzati igazgatási 
szerv, hanem a kormánytisztviselő is megszüntetheti jogellenesen, azaz oly módon, 
hogy az nem felel meg a Kit.-ben előírtaknak (például a lemondásának benyújtását 
követően már nem megy be dolgozni a kormánytisztviselő). Ebben az esetben azzal 
szankcionálja a törvény a kormánytisztviselőt, hogy köteles a kormányzati igazga-
tási szerv számára a lemondási időre járó (azaz kéthavi) illetményének megfelelő 
összeget megfizetni. Ha azonban a kormánytisztviselő által jogellenesen megszün-
tetett jogviszony határozott idejű jogviszony volt, és a határozott időből még hát-
ralévő időtartam rövidebb két hónapnál, akkor a kormányzati igazgatási szerv csak 
a hátralévő időre járó illetmény megfizetését követelheti a kormánytisztviselőtől.

A kormányzati szolgálati jogviszony kormánytisztviselő általi jogellenes meg-
szüntetése esetén a kormányzati igazgatási szerv – a lemondási időnek megfelelő 
összegen túl – követelheti a kormánytisztviselőtől a kárának a kéthavi illetményt 
meghaladó részének a megtérítését is.

A kormánytisztviselő által a jogellenes jogviszony-megszüntetés miatt fizetendő 
összeg (ideértve a lemondási időnek megfelelő összeget és a kormányzati igazga-
tási szerv azon felüli kárának megtérítését) azonban nem haladhatja meg a kor-
mánytisztviselő tizenkét havi illetményének összegét.

A kormányzati igazgatási szervnek a jogviszony kormánytisztviselő általi jog-
ellenes megszüntetése miatt keletkezett igényeinek érvényesítésére a kormány-
tisztviselő által okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, 
amelyeket részletesen a kártérítési felelősségnél ismertetünk.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 116. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Kp.

117. § [Elhelyezkedési korlátozás és újraalkalmazási korlátozás]

(1) A Kormány meghatározza azokat az ágazatokat és az ágazatokon 
belül azokat az álláshelyeket, amelyek esetében a kormánytisztviselő a 
kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését vagy megszüntetését 
követően az ágazati tevékenységet főtevékenységként végző gazdasági 
társaságnál nem létesíthet munkavégzésre irányuló jogviszonyt (a továb-
biakban: elhelyezkedési korlátozás).

(2) Az (1) bekezdés szerinti korlátozás időtartama a korlátozás alá eső 
álláshelyen eltöltött időnek megfelelő idő, de legfeljebb két év.

(3) A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama alatt megszerzett in-
formációk a (2) bekezdésben foglalt határidőn túl sem használhatók fel 
üzleti célra.

(4) Az (1)-(3) bekezdés megsértésével kötött szerződésre a Ptk. vagy a 
munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 
semmisségre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(5) Az elhelyezkedési korlátozás az illetmény megállapítása során figye-
lembe vehető.

(6) Amennyiben a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszo-
nya a 107. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint kerül megszün-
tetésre, a jogviszony megszűnésétől számított három évig kormányzati 
szolgálati jogviszonyt nem létesíthet.

(7) Ha a kormányzati szolgálati jogviszony jogellenesen került megszün-
tetésre, a kormánytisztviselőnek a hasonló álláshelyen foglalkoztatott 
kormánytisztviselőével azonos mértékű fizetett ellenérték jár.

(8) Ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya a 107. § 
(1) bekezdés a), b) és d) pontjában és 107. § (2) bekezdés g) pontjában 
foglaltak szerint kerül megszüntetésre, újabb kormányzati szolgálati jog-
viszonyt a jogviszony megszűnésétől számított három évig csak a Kor-
mány engedélyével létesíthet.

A Kit. e szakasza két, egymástól független jogintézményt szabályoz; az egyik az 
elhelyezkedési korlátozás, a másik pedig az újraalkalmazás korlátozása. A közös 
nevező, ami ezt a két jogintézményt mégis ugyanazon szakaszba rendezi, nem 
más, mint az, hogy mindkettő a jogviszony megszűnéséhez kötődik.

a) Az elhelyezkedési korlátozás lényege, hogy egyes, a Kormány által meghatá-
rozásra kerülő ágazatokban dolgozó kormánytisztviselők a kormányzati szolgálati 
jogviszony megszűnését vagy megszüntetését követően az ágazati tevékenységet 
főtevékenységként végző gazdasági társaságnál nem létesíthetnek munkavégzésre 
irányuló jogviszonyt. Mint láthatjuk, a korlátozás csak a gazdasági társaságnál tör-
ténő elhelyezkedésre alkalmazható, másik költségvetési szervnél történő elhelyez-
kedésre nem. Az elhelyezkedési korlátozás alkalmazhatóságának másik feltétele, 
hogy a Kormány rendeletet adjon ki, amely meghatározza, hogy mely igazgatási 
ágazatokban lehet bevezetni a korlátozást. Ilyen jogszabály eddig nem született. 
Mindazonáltal felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a Kormány valamely ágazatban 
mégis lehetővé tenné az elhelyezkedési korlátozást, az nem jelentené azt, hogy 
az ágazatban dolgozó valamennyi kormánytisztviselőre kiterjedne ez a korlátozás.  
A Kormánynak a rendeletében ugyanis azt is tételesen meg kellene mondania, hogy 
az adott ágazaton belül konkrétan melyik álláshelyek esnek a korlátozás alá.

Az elhelyezkedési korlátozás – amennyiben a fentebb írtak szerint bevezetésre 
kerül – annyi ideig tart, amennyi időt a korlátozás alá eső álláshelyen a kormány-
tisztviselő eltöltött. Ha azonban ez meghaladja a két évet, a korlátozás időtartama 
akkor sem haladthatja meg a két évet. A kormányzati szolgálati jogviszony időtar-
tama alatt megszerzett információk azonban az elhelyezkedési korlátozás megszű-
nését követően sem használhatók fel üzleti célra.

Abban az esetben, ha valaki az elhelyezkedési korlátozás alá esik, és ennek elle-
nére úgy köt munkavégzésre irányuló jogviszonyt, hogy azzal a fentebb ismertetett 
szabályokat megszegi, akkor az így kötött megbízási szerződésre a Polgári Tör-
vénykönyvnek, a munkaszerződésre pedig a munka törvénykönyvéről szóló 2012. 
évi I. törvénynek a semmisségre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Az elhelyezkedési korlátozás ellentételezése az érintett kormánytisztviselő illet-
ményében jelenhet meg. Azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy ez csak lehető-
ség, és nem kötelezettség az illetmény megállapítása során.

b) Az újraalkalmazási korlátozások Kit. által nevesített eseteit két csoportra oszt-
hatjuk; az elsőbe tartoznak azok, amikor egy meghatározott időtartam alatt egy-
általán lehet kormánytisztviselőként kinevezni korlátozás alá eső személyt. Így 
a jogviszony megszűnésétől számított három évig nem létesíthet kormányzati 
szolgálati jogviszonyt az a személy, akinek a kormányzati szolgálati jogviszonya 
 érdemtelenség miatt kerül megszüntetésre.

Az újraalkalmazási korlátozás másik csoportjába azok az esetek tartoznak, 
amikor egy meghatározott időtartam alatt csak a Kormány engedélyével lehet 
újabb kormányzati szolgálati jogviszony létesíteni. Így a korábbi kormányzati szol-
gálati jogviszony megszűnésétől számított három évig csak a Kormány engedélyé-
vel lehet kormánytisztviselőként kinevezni azt a személyt, akinek a kormányzati 
szolgálati jogviszonya amiatt került felmentéssel megszüntetésre, mert:

−	 a Kormány döntése alapján létszámcsökkentést kellett végrehajtani;
−	 megszűnt a kormányzati igazgatási szervnek a kormánytisztviselő álláshe-

lyén ellátott feladata;
−	 a kormányzati igazgatási szerv a feladatok hatékonyabb biztosítása érde-

kében a kormánytisztviselő álláshelyére másik kormánytisztviselőt alkal-
mazott;

−	 azt a kormánytisztviselő a kinevezésének módosítása miatt vagy az ellene 
indult fegyelmi eljárás alatt saját maga kérte.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 117. §-hoz
−	 Kit.
−	 Mt.
−	 Ptk.
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XVIII. FEJEZET

MUNKA- ÉS PIHENŐIDŐ, A SZABADSÁG (118–133. §)

Petrovics Zoltán és S. Horváth István

Jogpolitikai célok

1. A munkaidő és a pihenőidő szabályozása kiemelten fontos mind a munkajog-
ban, mind a közszolgálati jog területén. Abból fakadóan, hogy e jogintézmények 
egészségvédelmi szempontból garanciális jelentőséggel bírnak a szolgálatvállalók 
számára, a kormányzati igazgatási szerv számára a közhatalmi, irányítási, ellenőr-
zési és felügyeleti hatáskörök gyakorlásával összefüggő tevékenységek ellátásának 
időbeli dimenzióját jelölik ki, ebből következően az állami feladatellátás minőségére 
és a szervek hatékonyságára is közvetlen kihatással vannak. A munkaszervezés 
időbeli keretein túl közvetlen kapcsolat áll fenn a közszolgálatban foglalkoztatottak 
munkájának díjazásával is, ennélfogva költségvetési szempontból is különös jelen-
tősége van.

2. A munkaidő, a pihenőidő és ezen belül a szabadság tárgykörök tekintetében a 
korábbi közszolgálati szabályozáshoz képest számos újítást vezetett be a Kit.

a) Míg a Kttv. pontosan meghatározta az általános munkarend fogalmát (hétfőtől 
csütörtökig 8.00–16.30 között, pénteken 8.00–14.00 óra között kellett dolgozni 
általános szabály szerint),266 addig a Kit. már nem rögzíti a napi munkavégzés 
kezdő és befejező időpontját, hanem annak meghatározását minden esetben a 
munkáltatói jogkör gyakorlójára bízza. (Megjegyzendő, az általános munkarend 
szabályait a Kttv. sem kógens jelleggel szabályozta, ennek következtében a hivatali 
szervezet vezetője is megállapíthatott az általánostól eltérő munkarendet, így az 
általános munkarend csak eltérő szabályozás hiányában volt irányadó.) A Kit. csak 
a munkaidő mértékét rögzíti, melynek értelmében az heti negyven, illetve napi 
nyolc óra. Ekként a munkavégzés munkáltatói jogkör gyakorlója által – az általános 
munkaidő keretei között – meghatározott kezdő és befejező időpontja jelenti az 
adott kormányzati igazgatási szervre nézve az általános munkarendet. Mivel a Kit. 
csupán körülírja az általános munkarendet és a munkavégzés rendjét, a munka-
idő-beosztás szabályait a munkáltatói jogkör gyakorlója a kormányzati igazgatási 
szerv által ellátott feladatok és a feladat ellátására létesített álláshely jellegéhez, 
valamint a feladatok mennyiségéhez és határidejéhez igazodóan alakíthatja ki [Kit. 
118. § (1) bek.]. Mindez lehetővé teszi az olyan rugalmas munkarend kialakítását 

266 Kttv. 91. § (1) bek.
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a kormányzati igazgatási szerveknél, amelynek során a munkáltatói jogkör gya-
korlója egyrészt a szerv működésének sajátosságai, másrészt az adott kormány-
tisztviselő életkörülményeire tekintettel határozhatja meg a kormányzati igazgatási 
szerv teljes állományára, a kormánytisztviselők egy csoportjára, vagy akár egy-egy 
kormánytisztviselőre a napi munkavégzés kezdő és befejező időpontját.

Megjegyzendő, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójának a korábbi szabályozás 
értelmében is el lehetett térnie a Kttv.-ben meghatározott általános munkarendtől. 
A Kttv. 91. § (1) bekezdése ugyanis kimondta, hogy a munkaidő-beosztás szabá-
lyait (munkarend) a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. Mivel azonban 
a Kit. nem határozott meg egy olyan általános munkarendre vonatkozó normát, 
amely a munkáltatói jogkör gyakorlójának rendelkezése hiányában érvényesülhet-
ne, különösen fontos, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a fentiek figyelembe-
vétele mellett kifejezetten rendelkezzen a munkarendről.

b) Ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja, a kormánytisztviselő részére – a 
munkavégzés megszakításával – napi harminc perc, valamint minden további há-
rom óra munkavégzés után a kormánytisztviselő részére legalább húsz perc mun-
kaközi szünetet kell egybefüggően biztosítani. Míg a korábbi szabályozás szerint 
a munkaközi szünet beleszámított a 8.00–16.30 közötti napi munkaidőbe, a Kit. 
alapján a munkaközi szünetet a nyolc órányi munkaidőn felül kell a napi munka-
rendbe beilleszteni. Ezen módosítás összhangban áll a Kit. azon, az illetményrend-
szert érintő változásokban is tetten érhető törekvésével, miszerint a kormányzati 
jogviszony közelítsen az Mt. által szabályozott munka világához. Az Mt. ugyanis 
egyértelműen rögzíti, hogy nem számít munkaidőnek – a készenléti jellegű feladat-
kört kivéve – a munkaközi szünet.267

c) A Kit. egyik új eleme az otthoni munkavégzés (azaz a home office) bevezetése. 
Míg korábban – dogmatikai szempontból nem teljesen következetesen – a táv-
munka szabályai alapján kerülhetett sor a kormánytisztviselő otthoni munkavég-
zésére,268 az új törvény különbséget tesz a távmunka és az otthoni munkavégzés 
között.

Az elrendelésének és igénybevételének lehetősége, módja, valamint az eszkö-
zök biztosítása egyértelműen arra enged következtetni, hogy míg a távmunka kor-
mányzati igazgatási szerv érdekeit szolgáló munkaszervezési módszer, addig az 
otthoni munkavégzés a foglalkoztatott élethelyzetét méltányló, a foglalkoztatott 
igényeit kielégítő lehetőség.

Ennek megfelelően az otthoni munkavégzésre a kormánytisztviselő és a mun-
káltatói jogkör gyakorlójának megállapodása alapján kerülhet sor, melynek termé-
szetesen feltétele az is, hogy az elvégzendő munka jellege lehetővé tegye a munka 
otthoni végzését, továbbá az, hogy az otthoni munkavégzés lehetővé tétele ne  
 

267 Mt. 86. § (3) bek. a) pontja.
268 Lásd a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a köz-

szolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a táv-
munkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 11–12. §-át.
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járjon a kormányzati igazgatási szerv vagy a kormánytisztviselő számára arányta-
lan sérelemmel. Az otthoni munkavégzés során a kormánytisztviselő a munkáját a 
lakó- vagy a tartózkodási helyén kell hogy végezze, amihez – eltérő megállapodás 
hiányában – a saját eszközeit használja.

Az otthoni munkavégzésre a kormánytisztviselővel keretmegállapodás is köthe-
tő. A keretmegállapodás esetén a kormánytisztviselő minden alkalommal a megál-
lapodásban foglaltak szerint jelzi az otthoni munkavégzés iránti igényét a munkál-
tatói jogkör gyakorlója felé.

A távmunkavégzést a munkáltatói jogkör gyakorlója rendelheti el azzal, hogy a 
felek megállapodhatnak a távmunkavégzéssel kapcsolatos egyes kérdésekben [R6. 
22. § (2) bek., 23. § (1) bek.]. Az otthoni munkavégzéssel szemben a távmunkát 
a munkáltató jogkör gyakorlója által meghatározott – a foglalkoztató kormányzati 
igazgatási szerv székhelyétől, illetve a munkavégzés rendes helyétől elkülönült – 
helyen kell végezni, ami a Kit. kifejezett rendelkezése folytán [Kit. 125. § (1) bek.] 
nem lehet a kormánytisztviselő otthona. Amennyiben az elrendelésére sor kerül, 
a munkáltatói jogkör gyakorlója és a kormánytisztviselő megállapodásban szabá-
lyozhatják a munkavégzéshez, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges eszközök 
biztosítását.

A Kit.-re jellemző családbarát szemlélet tükrözi, hogy a kormányzati igazgatá-
si szerv hivatali szervezetének vezetője a közszolgálati szabályzatában a tízéves 
vagy annál fiatalabb gyermeket nevelő kormánytisztviselő otthoni munkavégzése 
vonatkozásában a fentebb ismertetett általános szabályoknál kedvezőbb rendelke-
zéseket állapíthat meg.

d) A Kit. mind a szabadság mértéke, mind a szabadság kiadásának rendje tekinte-
tében alapvető változást hozott. Míg az alapszabadság korábban huszonöt munka-
nap volt, a Kit. – hasonlóan a Mt.-hez – az alapszabadság mértékét húsz munka-
napban állapította meg.

da) Az alapszabadságon felül minden kormánytisztviselőnek jár pótszabadság, 
melynek mértéke a kormánytisztviselő által betöltött álláshely besorolási kategóri-
ájától függően évi három és kilenc munkanap között mozog, míg az osztályvezető 
öt munkanapnyi, a főosztályvezető pedig tíz munkanapnyi pótszabadságra jogosult.

Megtartotta a Kit. a speciális körülmények között dolgozók pótszabadságára vo-
natkozó szabályozást; így a föld alatt állandó jelleggel, illetve az ionizáló sugár-
zásnak kitett munkahelyen dolgozó kormánytisztviselő továbbra is öt, illetve tíz 
munkanap pótszabadságot vehet igénybe.

Változott viszont a gyermekek után járó pótszabadságok rendszere; míg koráb-
ban csak a tizenhat évesnél fiatalabb gyermekekre, a Kit. alapján már a tizen-
nyolc évesnél fiatalabb gyermekre tekintettel kerül megállapításra a pótszabad-
ság a kormánytisztviselő számára. A Kit. családbarát szemlélete köszön vissza 
a gyermekek után járó pótszabadság mértékének drasztikus változásában is; az 
ugyanis a koráb biakhoz képest a duplájára emelkedett. Így egy gyermek ese-
tén négy, két gyermek esetén nyolc, kettőnél több gyermek esetén összesen  
tizennégy  munkanap pótszabadság igénybevételére jogosult a kormánytisztviselő 
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szülő, ami a fogyatékkal élő gyermeket nevelő szülő esetében további két munka-
nappal nő. Ha mindkét szülő kormánytisztviselő, akkor mindkét szülő jogosult a 
gyermekek után járó pótszabadság igénybevételére.

Megemelésre került a köznyelvben „apanapokként” hivatkozott pótszabadság 
mértéke is; az apa gyermeke születése esetén nyolc, ikergyermekek születése ese-
tén pedig tíz munkanap pótszabadság igénybevételére jogosult.

Az előzőekben ismertetett változásokon túl a Kit. új kategóriákat is bevezetett 
a pótszabadságok körében. Így most már a nagyszülő is jogosult egy egyszeri, öt 
munkanapnyi pótszabadságot igénybe venni, ha unokája születik. Az első házassá-
ga megkötése alkalmából szintén öt munkanap pótszabadság jár a kormánytiszt-
viselőnek.

Bár a hatálybalépésekor a Kit. még nem, de 2020. január 1-jétől már bizto-
sítja azt a további háromnapnyi pótszabadságot, amit azok a kormánytisztviselők 
vehetnek igénybe, akik az ötvenedik életévüket betöltötték, feltéve, hogy vezetői 
pótszabadságra és gyermekek után járó pótszabadságra nem jogosultak.

Nem kerülheti el a figyelmünket, hogy például egy minisztériumi szakmai veze-
tői álláshelyet betöltő osztályvezető kevesebb pótszabadsággal rendelkezik, mint a 
kormányfőtanácsos vagy vezető kormányfőtanácsos besorolású álláshelyet betöl-
tő minisztériumi ügyintéző. Ennek oka ugyanabban az elgondolásban keresendő, 
ami a vezetői és az ügyintézői álláshelyekhez tartozó illetménysávok egymáshoz 
viszonyított arányát magyarázza; nevezetesen a jogalkotó ezzel akart véget vetni 
annak a korábbi gyakorlatnak, miszerint a magasabb illetmény és pótszabadság 
az igazgatási szerveket a felesleges vezetői álláshelyek létrehozására ösztönözte. 
A Kit. alapján ugyanis ezek az előnyök már egy magasabb besorolású ügyintézői 
álláshelyen is biztosíthatók a kormánytisztviselő számára, nem kell hozzá vezető-
nek lenni.

db) Jelentős szemléletbéli fordulatot hozott a Kit. azzal, hogy egyértelműen rögzí-
tette, hogy a szabadság nem halmozódhat. Ez azt jelenti, hogy a Kit. megszüntette 
azt a korábban kialakult gyakorlatot, miszerint a kormánytisztviselők évről évre 
gyűjthették a tárgyévben ki nem vett szabadságot. Mind az alap-, mind a pótsza-
badságot az esedékességének évében kell kiadni és kivenni, amit – mint ahogyan 
azt a későbbiekben látni fogjuk – csak a törvényben meghatározott esetekben és 
ideig lehet az esedékesség évét követően felhasználni.

A pótszabadság csak abban az esetben adható ki, illetve vehető ki, ha a kor-
mánytisztviselő az alapszabadságát már felhasználta. Ez alól kivételt képeznek a 
gyermek, illetve unoka születésekor és a házasságkötéskor igénybe vehető pótsza-
badságok, mivel ezek igénybevétele a jogosultságot megalapozó esemény időpont-
jához kötődik.

A szabadság pénzbeli megváltására csak kivételes esetben ad lehetőséget a Kit. 
Így csak a jogviszony megszűnésekor, megszüntetésekor időarányosan fel nem 
használt szabadságot, illetve a gyermek ápolása, gondozása miatt kapott fizetés 
nélküli szabadság első hat hónapjára járó szabadságot lehet pénzben kifizetni.
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A szabadságkiadás rendjének átalakítása során a jogalkotó arra törekedett, 
hogy mind a kormánytisztviselő, mind a munkáltatói jogkör gyakorlója érdekelt 
legyen abban, hogy a szabadság az esedékesség évében kiadásra kerüljön. A sza-
badság célja, miszerint biztosítva legyen a kormánytisztviselő számára a rekreá-
cióhoz, pihenéshez szükséges fizetett idő, csak úgy érhető el, ha a szabadságot 
rendeltetésszerűen használja fel a kormánytisztviselő, és a szabadság halmozását 
nem hosszú távú befektetésnek tekinti.

Annak érdekében, hogy a Kit. hatálybalépése előtt felhalmozott szabadságok 
ne vesszenek el, a Kit. alapján a 2018. december 31-én meglévő és ki nem adott 
szabadnapok egy összegben – 2019 tavaszán – pénzben kifizetésre kerültek a kor-
mánytisztviselők részére.

3. Elismerve a fentebb ismertetett érvek helytállóságát, az Alkotmánybíróság 
3378/2019. (XII. 19.) AB határozatával elutasította azt az alkotmányjogi panaszt, 
amit a felhalmozott szabadságok egyszeri megváltásával szemben nyújtottak be. 
Az indítványozó azt kifogásolta, hogy a számára 2018. december 31-ig ki nem 
adott szabadságot 2018. december 31-ét követően természetben már nem lehet 
kiadni, azt a munkáltatónak pénzben „meg kell váltania”. Az indítványozó megí-
télése szerint a fizetett szabadsághoz való jogot nem helyettesítheti a szabadság 
pénzbeli megváltása. Az indítványozó véleménye szerint a fizetett szabadság olyan 
alaptörvényi védelmet élvező szerzett jog, ami a konkrét jogviszonyban alanyi 
jogként jelenik meg, ezért a fizetett szabadság kiadására vonatkozó jogszabályok 
hátrányos megváltoztatása, a fizetett szabadság kiadásának jogszabályi kizárása 
ellentétes a szerzett jogok alaptörvényi oltalmával.

Az Alkotmánybíróság érvelése szerint azonban azáltal, hogy az Alaptörvény 
XVII. cikk (4) bekezdése – szemben a régi Alkotmánnyal – már nem a rendszeres, 
hanem az éves fizetett szabadsághoz való jogról rendelkezik, nagyobb hangsúlyt 
kapott az az elv, hogy a munkavállalónak (kormánytisztviselőnek) az éves szabad-
ságát az adott tárgyévben kell kiadni. Az Alkotmánybíróság megállapítása szerint 
ugyanis „a fizetett szabadsághoz való jog az időtényező szempontjából egy olyan 
speciális alapjog, amelynek tényleges értelme és célja – azaz a munkavállalók re-
generálódása, elhasználódott fizikai és szellemi energiájuk pótlása – miatt az idő 
múlásának meghatározó jelentősége van”. Az Alkotmánybíróság megerősítette, 
hogy „adott éven túli időkeretben való igénybevétel esetén már nem érvényesül-
het, hanem egyenesen ellehetetlenül a munkavállaló tényleges regenerálódása és 
a valóban hatékony, a célja szerinti eredményre vezető pihenéshez való joga. Az 
aktuálisan megjelenő rekreációs szükséglettől minél távolabbi időpontban követke-
zik be a szabadság igénybevétele és ezzel a pihenésnek a lehetősége, annál inkább 
veszti értelmét és üresedik ki, válik funkciótlanná a fizetett szabadsághoz való jog 
és lehetetlenül el annak eredeti rendeltetetésének megfelelő módon történő gya-
korlása. Éppen ezért rendelkezik az Alaptörvény a fizetett szabadsághoz való jogról 
úgy, hogy annak egy naptári éven belül kell realizálódnia […]”.



394

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

Ezzel összefüggésben indokolt utalni a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet fize-
tett éves szabadságról szóló 132. számú Egyezményének 12. cikkére, amelyet  
Magyarország is ratifikált, és amelynek értelmében semmis az olyan megállapo-
dás, amelyben az alkalmazott az Egyezmény szerinti évi három munkahétnek 
megfelelő minimális éves fizetett szabadságról ellenszolgáltatás fejében mond le.

Magyarázat a Kit. §-aihoz

118. § [A munkaidő, a munkarend, a munkaidőkeret]

(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavégzés rendjét, a munka-
idő-beosztás szabályait a kormányzati igazgatási szerv által ellátott fel-
adatok és a feladat ellátására létesített álláshely jellegéhez, valamint a 
feladatok mennyiségéhez és határidejéhez igazodóan alakítja ki (munka-
rend).

(2) A munkaidő heti negyven óra, a napi munkaidő nyolc óra (általá-
nos teljes napi munkaidő), amelynek keretei között a munkáltatói jogkör 
gyakorlója meghatározhatja a munkavégzés kezdő és befejező időpontját 
(általános munkarend).

(3) A kinevezés a (2) bekezdésben foglalt munkaidőnél rövidebb heti 
munkaidőt is megállapíthat azzal, hogy ebben az esetben az egyébként 
járó illetményt arányosan csökkenteni kell (részmunkaidő).

(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaidőt munkaidőkeretben is 
meghatározhatja.

(5) A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tar-
tama, a napi munkaidő és az általános munkarend alapul vételével kell 
megállapítani. Ennek során az általános munkarend szerinti munkanapra 
eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni.

(6) A munkaidő (3) bekezdés szerinti meghatározásakor a távollét tarta-
mát figyelmen kívül kell hagyni vagy az erre eső napokat a kormánytiszt-
viselőre irányadó napi munkaidő mértékével kell figyelembe venni.

(7) A munkaidőkeret tartama legfeljebb négy hónap vagy tizenhat hét.
(8) A munka jellegétől függően a munkáltatói jogkör gyakorlója megha-

tározhatja a teljes munkaidőből kötelezően a munkahelyen töltendő idő 
tartamát, továbbá az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos 
szabályait.

1. A kormányzati szolgálati jogviszonyban – mint a köz szolgálata és munkavégzés 
céljából létesített különleges jogviszonyban – a kormányzati igazgatási szerv fő-
kötelességei közé nem csupán az illetmény és az egyéb járandóságok megfizetése 
[Kit. 91. § (1) bek. h) pont], hanem egyebek mellett a foglalkoztatás [Kit. 91. § 
(1) bek. b) pont], az egészséges és biztonságos munka végzés feltételeinek bizto-
sítása [Kit. 91. § (1) bek. c) pont] is beletartozik. Mindez szoros összefüggésben áll 
a munkaidő és a pihenőidő szabályozásával. Amint arra utaltunk, e  rendelkezések 
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nem csupán a kormánytisztviselő munkavégzési kötelezettségének, valamint a kor-
mányzati igazgatási szerv foglalkoztatási kötelezettségének időbeli keretét hatá-
rozzák meg, hanem közvetlenül kihatással bírnak a szolgálatvállalók egészségére 
és az állami feladatellátás hatékonyságára is.

A köz szolgálata és a munkavégzés – mint a kormányzati szolgálati jogviszo-
nyok célja – azonban csak az egyik oldala az éremnek. A kormánytisztviselő szá-
mára ugyanis legalább ugyanilyen fontossággal bír a mindezek teljesítéséért járó 
ellenszolgáltatás, az illetmény. A kormánytisztviselő elsődlegesen egzisztenciális 
okból, ennek megszerzése érdekében létesít bármilyen munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt. Míg a jogviszony alapján a díjazás közelebbről meghatározott, addig a 
kinevezés, valamint a közszolgálati jogi szabályozás csak absztrakt módon képes 
körülírni a szolgálatvállaló által ellátandó kötelezettségeinek tartalmát, illetve a tel-
jesítésre irányadó követelményeket. Az, hogy a köz szolgálata és a munkavégzés a 
kormánytisztviselő által ténylegesen miképpen is valósul meg, a kormányzati igaz-
gatási szerv általi konkretizálásra szorul. Erre azért is van szükség, mert a munka-
végzés huzamos időn keresztül, tartósan áll fenn, és rendszeresen visszatérő mó-
don követeli meg a teljesítést a kormánytisztviselőtől, mint ahogyan az illetmény 
fizetésének kötelezettsége is időszakonként visszatérő módon jelentkezik a szolgá-
latadó oldalán. Ennek a konkretizálási „szükségszerűségnek” az egyik megnyilvá-
nulása a teljesítés egyes feltételeinek biztosítása, illetve előírása, az utasításadási 
jog gyakorlása, a munkaidő beosztása, valamint a pihenőidők kiadása is. Mivel a 
kormánytisztviselő – az Mt. szerinti munkavállalóhoz hasonlóan – a kormányzati 
szolgálati jogviszonyban „önállótlan” munkavégző, a teljesítéséhez elengedhetet-
len, hogy a munkavégzésének kereteit – így azt is, hogy ez milyen időtartamban 
és milyen időpontban történjen – a kormányzati igazgatási szerv meghatározza. 
Ennek hiányában nem terhelheti a kormánytisztviselőt rendelkezésre állási vagy 
munkavégzési kötelezettség.269

2. A munkaidő fogalmát a Kit. 280. § (1) bekezdés 22. pontja az Mt.-vel azonos 
módon a következőképpen határozza meg; a munkavégzésre előírt idő kezdetétől 
annak befejezéséig tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő 
és befejező tevékenység időtartama. A munkaidő az az időtartam, amely alatt a 
kormánytisztviselő rendelkezésre állni, illetve munkát végezni köteles. Hangsúlyoz-
ni szükséges tehát, hogy a munkaidő nem csupán az az időtartam, amely alatt a 
kormánytisztviselő ténylegesen munkát végez, hanem az is, amely alatt csupán 
rendelkezésre állásra köteles. A munkaidő tehát nem minden esetben a tényle-
ges munkavégzéshez kötődik, az az idő „jogi minősítését” és természetét ragadja 
meg.270

269 Lásd: Pál (2020): i. m. 353–354.
270 Bankó–Berke–Kiss et. al. (2019): i. m. 401.
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a) Mindaz az idő, ami nem minősül munkaidőnek, pihenőidőnek tekintendő. Ez 
a kettősség megjelenik az Európai Parlament és a Tanács a munkaidő-szervezés 
egyes szempontjairól 2003/88/EK irányelve (2003. november 4.) 2. cikk 1. pont-
jában is, amelynek értelmében a munkaidő az az időtartam, amely alatt a munka-
vállaló dolgozik, a munkáltató rendelkezésére áll, és tevékenységét vagy feladatát 
végzi a nemzeti jogszabályoknak és/vagy gyakorlatnak megfelelően (2. cikk 1. 
pont). Ezzel összefüggésben ugyanakkor indokolt utalni arra is, hogy munkaidő-
nek nem csupán a rendes munkaidő minősül, hanem ún. rendkívüli munkaidő is.  
A rendkívüli munkaidő természete szerint a kormánytisztviselő pihenőidejét terheli, 
és abból „hasít ki” részeket. Rendkívüli munkaidő a kormánytisztviselő pihenő-
idejének terhére előírt ügyelet is, amely meghatározott helyen történő rendelke-
zésre állásra kötelez [Kit. 122. § (2) bek. c) pont, 123. § (1) bek.].271 Látható, hogy 
a rendkívüli munkaidő sajátosan „kettős természetű” jogintézmény,272 és erre a 
kettősségre tekintettel különös szabályok vonatkoznak arra az elrendelés korlátjait 
és az ellentételezését illetően.

b) A munkaidő részét képezi a Kit. értelmében a munkavégzéshez kapcsolódó elő-
készítő és befejező tevékenység időtartama is. Előkészítő vagy befejező tevékeny-
ségnek tekintendő minden olyan feladat ellátása, amelyet a kormánytisztviselő az 
álláshelyén ellátandó feladatokhoz kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, 
külön utasítás nélkül köteles elvégezni [Kit. 280. § (1) bek. 7. pont]. E tevékeny-
ségek általában rutinszerűen és külön munkáltatói utasítás nélkül elvégzendő olyan 
feladatok, amelyek csak közvetetten függenek össze a közhatalmi, irányítási, ellen-
őrzési és felügyeleti hatáskörök gyakorlásával, azoknak nem tartoznak a lényegé-
hez, viszont elmaradásuk esetén nem, vagy nem feltétlenül valósítható meg a köz 
szolgálata. Így például az iratok elrendezése, a biztonságos számítógép be-, illetve 
kikapcsolása, a levelezőprogramba történő be-, illetve kilépés, rendrakás a mun-
kaállomáson nem lényegi eleme az álláshelyhez kötődő feladatoknak, azok nélkül 
azonban aligha lehet eredményes a kormánytisztviselő munkája. Abban a kérdés-
ben, hogy egy adott álláshely kapcsán milyen feladatok minősülnek ilyennek, akár 
a jogszabályok is eligazítást adhatnak, ugyanakkor a jellemzőbb az, hogy a köz-
szolgálati szabályzat, a munkáltatói jogkör gyakorlójának utasítása, a hivatásra 
irányadó íratlan szabályok vagy a hivatali szokások irányadók.

Mindezekre tekintettel a kormányzati igazgatási szerv úgy köteles megszervezni 
a munkát, hogy az előkészítő és befejező tevékenységek a rendes munkaidőben 
elvégezhetők legyenek. Erre tekintettel nem jogszerű az a gyakorlat, ha a kor-
mánytisztviselőnek már a „hivatalos” munkaidő kezdete előtt meg kell kezdenie 
e feladatok elvégzését annak érdekében, hogy a hivatali nyitvatartás kezdetére 
alkalmassá váljon a munkavégzésre a munkaállomás. Ugyancsak nem jogszerű, 
ha e tevékenységeket a munkaidő lejártát követően tudja csak elvégezni a kor-
mánytisztviselő, mert előtte például folyamatosan az ügyfelekkel kell foglalkoznia. 

271 Pál (2020): i. m. 380.
272 Uo.
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Ha e feladatok mégis a rendes munkaidőn kívülre kerülnek, azok értelemszerűen 
rendkívüli munkaidőnek minősülnek.

3. A munkaidőbe nem tartozik bele – a készenléti jellegű feladatkört kivéve – a 
munkaközi szünet, az ebédidő, a kormánytisztviselő lakó- vagy tartózkodási he-
lyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- 
vagy tartózkodási helyére történő utazás időtartama [Kit. 280. § (1) bek. 22. pont].

a) Amint arra fentebb utaltunk, a magánmunkajogi szabályokhoz való közeledés 
jegyében a Kit. alapján a munkaközi szünet általános szabály szerint nem része 
a munkaidőnek. Megjegyzendő, hogy a Kit. az „ebédidő” kifejezést másutt nem 
használja, arra külön definíciót nem ad. Ehelyütt a jogalkotó szándéka minden 
bizonnyal arra irányulhatott, hogy a munkaközi szünet egyik funkciójára utaljon e 
„hátravetett” magyarázattal. Az „ebédszünet” ugyanis nem tekinthető önálló jogin-
tézménynek a pihenőidők között, annak megemlítése a törvényben minden bizony-
nyal a munkaközi szünet leggyakoribb „felhasználási módjára” utal, valamint arra 
a tényre, hogy maga a munkaközi szünet a mindennapi szóhasználatban „ebéd-
szünetként” jelenik meg, de legalábbis az szinte minden esetben teljes egészében 
„belesimul” a munkaközi szünet tartamába.

b) Sajátos módon sem a Kit., sem annak végrehajtási rendeletei nem határozzák 
meg a „készenléti jellegű feladatkör” fogalmát, annak ellenére, hogy azt a Kit. 280. 
§ (1) bekezdés 22. pontja – amint azt láthattuk – a munkaidő fogalma kapcsán 
kifejezetten megemlíti. Ebben a helyzetben – noha ez nem túl szerencsés, hiszen 
a jogalkotónak lenne feladata körülírni a fogalmat – kénytelenek vagyunk az Mt. 
szerinti készenléti jellegű munkakör fogalmából kiindulni, és a „munkakör” helyébe 
megfelelően a „feladatkör” kifejezést implikálni. (Megjegyzendő ugyanakkor, hogy 
a kérdés némileg veszít a jelentőségéből azáltal, hogy az Mt.-vel ellentétben a Kit. 
nem teszi lehetővé a hosszabb teljes munkaidő kikötését, aminek azonban az egyik 
„alkalmazási területe” az Mt. hatálya alatt éppen a készenléti jellegű munkakörök.

A feladatkör akkor tekinthető készenléti jellegűnek, ha:
a) a kormánytisztviselő a feladatainak jellege miatt – hosszabb időszak ala-

pulvételével – a rendes munkaidő legalább egyharmadában munkavégzés 
nélkül áll a munkáltató rendelkezésére, vagy

b) a munkavégzés – különösen a munkakör (feladatkör) sajátosságára, a 
munkavégzés feltételeire tekintettel – a munkavállaló számára az általá-
noshoz képest lényegesen alacsonyabb igénybevétellel jár.273

Megjegyzendő, hogy a készenléti jellegű feladatkör nem azonos a készenléttel 
(lásd erről alább). Noha mindkettőnél a kormánytisztviselő rendelkezésre állási kö-
telezettsége kerül hangsúlyosan előtérbe, ugyanakkor a készenlét esetében arról 
van szó, hogy a kormánytisztviselő a beosztás szerinti munkaidején kívül rendelke-
zésre állásra kötelezett, a készenléti jellegű munkakör esetében pedig arról, hogy 

273 Mt. 91. §.
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a beosztás szerinti munkaidőben vagy jelentős arányban vannak az olyan idősza-
kok, amikor „tényleges” munkavégzés nem történik, a kormánytisztviselő pusz-
tán rendelkezésre áll, vagy a munkavégzése az általánoshoz képest lényegesen 
alacsonyabb igénybevétellel jár. Megjegyzendő, az általánoshoz képest lényegesen 
alacsonyabb igénybevétel munkavédelmi, munkaegészségügyi szempontból vizs-
gálandó kérdés. Azt, hogy egy feladatkör készenléti jellegű, a munkáltató jogosult 
meghatározni, ám ennek során megítélésünk szerint a fentiekre az ellátandó fel-
adatkör egyes jellemzői és körülményei alapján köteles figyelemmel lenni.274

c) A lakó- vagy tartózkodási helyről a tényleges munkavégzés helyére, valamint 
onnan a visszautazás időtartama értelemszerűen nem tartozik a munkaidőbe, 
ezekre az időkre a kormánytisztviselőt nem illeti meg díjazás. A Kit., amint a mun-
kaidő fogalmát, e kivételt meghatározó rendelkezést is az Mt. mintájára fogalmazza 
meg, ugyanakkor amint az Mt. rendelkezésével, e jogszabályhellyel kapcsolatosan 
is alappal vethető fel, hogy az utazási idő kivételként való megfogalmazása lénye-
gében teljesen felesleges. Amennyiben ugyanis munkaidőnek csak olyan időtartam 
tekinthető, amelyre munkavégzési kötelezettséget írtak elő, úgy a kormánytiszt-
viselő utazásának idejét semmiképpen nem lehet munkaidőnek tekinteni, hiszen 
ezen időszakok alatt nem történik munkavégzés.275

A kivétel megfogalmazása ugyanakkor rámutat arra, hogy mivel a tényleges 
munkavégzési helyre való utazás nem minősül munkaidőnek, ha a kormánytiszt-
viselőt a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavégzés helyétől [Kit. 86. § (2) 
bek. e) pont] eltérő helyen utasítja munkavégzésre (kinevezéstől eltérő foglalkoz-
tatás – például a kormányzati érdekből történő kirendelés vagy a belföldi kiküldetés 
esetén), e helyre utazása általános szabály szerint szintén nem munkavégzéssel 
töltött idő. Ezzel azonos megítélés alá esik az is, ha a kormánytisztviselőt külföl-
dön kötelezik munkavégzésre (például Brüsszelben kell a magyar tárgyalódelegáció 
tagjaként egy ülésen részt vennie). Ezekben az esetekben (figyelemmel arra, hogy 
valamely időszak vagy munkaidő, vagy pihenőidő), gyakorlatilag a kormánytiszt-
viselő pihenőidejében történik az utazás. Ez még akkor is így van, ha az utazás 
kellemetlenebb helyzetet idéz elő a kormánytisztviselő számára, mintha a szokásos 
munkavégzési helyére kellene csupán eljutnia. Ezzel együtt az ilyen utasítás előírá-
sa során is figyelemmel kell lenni az általános magatartási követelményekre és az 
alapelvekre (lásd ezekre a X. fejezetet).

Ugyanakkor ha a kormánytisztviselő álláshelyével kapcsolatos feladatok azt 
követelik meg, hogy a kormánytisztviselő rendszeresen a kormányzati igazgatási 
szerven kívül teljesítse a munkavégzéssel kapcsolatos kötelességeit (például ható-
sági ellenőrzést hajtson végre különböző helyszíneken), már más a helyzet. Ilyen 
esetben ugyanis az utazás, illetve maga az „eltérő helyeken” történő munkavégzés 
az álláshelyhez kötődő feladatok lényegi jellemzője, azért az utazás tartama attól 

274 A készenléti jellegű munkakörökre nézve lásd bővebben Bankó–Berke–Kiss (2019): i. m. 
416–418., Pál (2020): i. m. 363–367.

275 Pál (2020): i. m. 383.
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függően minősül munkaidőnek vagy pihenőidőnek, hogy az belül vagy kívül van-e 
a munkaidő-beosztás szerinti munkaidőn.276

A fentiekkel összefüggésben indokolt megemlíteni a C-266/14. számú spanyol 
ügyben277 hozott ítéletet is, amelyben az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy 
amennyiben a munkáltatójuk által kijelölt ügyfeleknél különböző szolgáltatáso-
kat nyújtó munkavállalók nem rendelkeznek állandó vagy szokásos munkavégzési 
hellyel, az az utazási idő, amelyet a lakóhelyük, valamint a munkáltatójuk által 
kijelölt első és utolsó ügyfél közötti mindennapos utazásokkal töltenek, az irányelv 
értelmében vett munkaidőnek minősül. A konkrét eset tényállása értelmében a 
munkáltató megváltoztathatta az ügyfelek sorrendjét, törölhetett egy találkozót, 
de akár egy újabb találkozót is szervezhetett, és a munkavállalóknak nem volt 
lehetőségük arra, hogy szabadon rendelkezzenek idejükkel, az utazások teljes idő-
tartama alatt a munkáltató rendelkezésére álltak. Ez az Európai Unió Bíróságának 
értelmezésében azt jelentette, hogy a munkavállalók az utazás teljes ideje alatt 
dolgoztak. Amennyiben ugyanis az utazás a munkavállalói minőség velejárója, a 
munkavégzési hely nem korlátozható a munkáltató ügyfeleinél való fizikai munka-
végzés helyszíneire.278

Árnyalja ugyanakkor a fenti értelmezést, hogy a Kúria egy ehhez hasonló tény-
álláson nyugvó magyar ügyben ítéletében rámutatott arra, miszerint önmagában 
abból, hogy a munkavállaló utazásai a munkáltató szolgáltatásának teljesítéséhez 
szükségesek, és a munkavállalók ezen idő alatt a tevékenységüket és feladatukat 
végzik, még nem elegendő annak megállapításához, hogy az első üzletbe történő 
és az utolsó üzletből történő lakóhelyre utazás munkaidőnek minősüljön. Ennek 
megállapításához ugyanis annak vizsgálata is szükséges, hogy a munkáltató által 
meghatározott körülmények között a munkavállalónak mennyiben volt lehetősége 
az utazási távolságot, illetve az arra fordított időtartamot meghatározni, a munkál-
tatónak volt-e lehetősége ezen utazási idő alatt egyoldalúan előírnia a látogatandó 
üzletek sorrendjét, az első és utolsó munkavégzési helyet, továbbá az elvárt napi 
üzletlátogatási szám, a látogatandó üzletek száma, valamint az üzlettípusoknak 
megfelelő látogatási gyakoriság mellett a felperes mennyire dönthetett szabadon 
a lakóhelyhez közeli első és utolsó üzletről. Mindezek ismeretében lehet csak kö-
vetkeztetést levonni arra vonatkozóan, hogy az utazás időtartama a munkavállaló 
részéről az irányelv szerinti „dolgozásnak”, avagy „rendelkezésre állásnak” minő-
síthető-e.279

4. A munkaidőre vonatkozó szabályok megértéséhez elengedhetetlen elhatárolni a 
munkaidő mértékét és annak beosztását. Ez alapján egyfelől a kormánytisztviselő 
munkaidejét – mint a munkavégzési kötelezettség teljesítésének időbeli korlátját 
és mértékét – a beosztási okirat határozza meg (mérték) [Kit. 86. § (2) bek. f) 
pont]. A Kit. e rendelkezése nem írja elő, hogy a heti vagy a napi munkaidőt kell 

276 Uo. 384.
277 Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) kontra Tyco 

Integrated Security SL és Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA.
278 Lásd erről például: Bankó–Berke–Kiss (2019): i. m. 403–404.
279 Kúria Mfv.I.10.100/2016/6. Lásd még: Bankó–Berke–Kiss (2019): i. m. 404–405.
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tartalmaznia a beosztási okiratnak, azt azonban csak napi munkaidőként kell meg-
határozni. A heti munkaidő mértéke a napi munkaidő mértékének ötszöröse lehet 
(hiszen általános szabály szerint öt munkanap van egy héten), ugyanis e szabá-
lyok a munkaidő mértékére, és nem a beosztására utalnak. További megkötés, 
hogy a napi munkaidő teljes napi munkaidő vagy részmunkaidő lehet [Kit. 280. § 
(1) bek. 24. pont]. Másfelől azt, hogy konkrétan mikor és milyen tartamban kell 
a kormánytisztviselőnek rendelkezésre állnia és munkát végeznie, a beosztási ok-
irat (heti, illetve napi munkaidő) és a törvény keretei között a munkáltatói jogkör 
gyakorlója köteles meghatározni a munkarend és a munkaidőbeosztás segítsé-
gével (beosztás), ami értelemszerűen előfeltétele a foglalkoztatási kötelezettség 
teljesítésének is.

a) A beosztási okiratnak tartalmaznia kell a kormánytisztviselő munkaidejét [Kit. 
86. § (2) bek. f) pont]. A beosztási okiratban a munkaidőt a napi munkaidőként kell 
meghatározni. Erre utal közvetetten a Kit. napi munkaidő definícióját meghatározó 
rendelkezése is, amelynek értelmében a felek vagy a törvény által meghatározott 
teljes napi munkaidő vagy részmunkaidő lehet [Kit. 280. § (1) bek. 25. pont]. Mivel 
a munkavégzési és a foglalkoztatási kötelezettség időbeli keretét a napi munkaidő 
határozza meg, a munkaidő (a munkaszerződéshez hasonlóan) a beosztási okirat-
ban is csak napi munkaidőként, és nem heti munkaidőként állapítható meg.280 Ha 
heti munkaidőt tartalmazna a beosztási okirat, az eleve munkaidőkeret előírását 
jelentené, ennek meghatározására azonban nem általában, csak egy konkrét hét 
vagy más naptári időszak tekintetében van lehetőség. A heti munkaidő kikötése 
azzal a következménnyel jár, hogy a kormánytisztviselő minden egyes héten csak 
a beosztási okiratban rögzített heti munkaidőben lenne foglalkoztatható. Ha ezt 
meghaladja a foglalkoztatása az rendkívüli munkaidőnek minősülne, ha pedig azt 
nem érné el (ami könnyen elképzelhető egy olyan héten, amelyre munkaszüneti 
nap esik), a munkáltató nem teljesítené a foglalkoztatási kötelezettségét, ami a 
munkáltató kártérítési kötelezettségét eredményezné.281

A fentiekhez képest dogmatikai szempontból nehezen értelmezhető módon a 
Kit. rögzíti, hogy a munkaidő heti negyven óra, azaz a teljes munkaidőben foglal-
koztatott kormánytisztviselők hetente negyven órát kötelesek dolgozni (heti mun-
kaidő). Megjegyzendő, hogy a heti munkaidő negyven órában történő rögzítése a 
fentiek tükrében nagy valószínűséggel nem értelmezhető másként csak, mint egy 
törvényileg meghatározott egyhetes munkaidőkeretként, hiszen a Kit. e mondatot 
folytatva ugyancsak kimondja, hogy a napi munkaidő nyolc óra (általános teljes 
napi munkaidő) [Kit. 118. § (2) bek.]. Ebbe azonban – szemben a Kttv. korábbi 
szabályával –, amint arra utaltunk, nem számít bele a munkaközi szünet tartama, 
tehát a ténylegesen ledolgozandó idő naponta nyolc óra.

280 Pál (2020): i. m. 360.
281 Pál (2020): i. m. 358.
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Amennyiben valamely oknál fogva (egyébként jogellenesen) elmaradna a napi 
munkaidő tartamának beosztási okiratban való rögzítése, a Kit.-ben meghatározott 
általános teljes napi munkaidő folytán a napi nyolcórás munkaidő érvényesül mint 
a kormányzati szolgálati jogviszony természetes tartalmi eleme [Kit. 118. § (2) 
bekezdés].

b) A kinevezés a napi nyolcórás munkaidőnél rövidebb heti munkaidőt is megálla-
píthat (részmunkaidő). A Kit. ily módon lehetővé teszi a részmunkaidőben törté-
nő foglalkoztatást is, azzal, hogy ebben az esetben az egyébként járó illetményt 
arányosan csökkenteni kell. A részmunkaidőben foglalkoztatás esetén a kineve-
zés részét képező beosztási okiratban kell rendelkezni a részmunkaidő mértékéről. 
Mint azt a Kit. Harmadik Részében már bemutattuk, a részmunkaidős foglalkozta-
tás azon kivételek egyike, amikor egy álláshelyen egyidejűleg több jogviszony is 
fennállhat, azzal, hogy ebben az esetben sem haladhatja meg az egyes jogviszo-
nyokban ledolgozandó órák összege a heti negyven órát. Sem az egy álláshelyen 
egyidejűleg fennálló jogviszonyok lehetséges legmagasabb száma, sem a részmun-
kaidő lehetséges legalacsonyabb óraszáma nincs jogszabályban meghatározva. A 
részmunkaidőben történő foglalkoztatás kezdeményezésének és elbírálásának sza-
bályait a közszolgálati szabályzatnak kell tartalmaznia [R6. 19. § (1) bek. d) pont 
dc) alpont]. (A kötelező részmunkaidő kikötésével kapcsolatosan lásd a Kit. 158. 
§-ához fűzött magyarázatot.)

c) A munkavégzés kezdő és befejező időpontját (azaz az általános munkarendet) 
– szemben a Kttv. 91. § (1) bekezdésével, melynek értelmében hétfőtől csütörtö-
kig 8.00–16.30 között, pénteken 8.00–14.00 óra között kellett általános szabály 
szerint dolgozni – nem a törvény, hanem a munkáltatói jogkör gyakorlója hatá-
rozza meg. A Kit. ugyan akként fogalmaz, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója 
az általános munkarendet „meghatározhatja”, ez azonban nem csupán lehetőség, 
hanem a foglalkoztatásból fakadó munkáltatói kötelesség. A munkáltatói jogkört 
gyakorló így nem mérlegelhet, hogy meghatároz-e vagy sem az általános munka-
rendre irányadó szabályokat, mivel a Kit. nem határozza meg általánosan sem a 
napi munkavégzés kezdő és befejező időpontját, sem az általános munkarend szá-
mos releváns elemét, azokat kifejezetten a munkáltatói jogkör gyakorlójára bízza. 
Az általános munkarend meghatározása tehát nem csupán jog, hanem kötelesség 
is. Ennek során értelemszerűen a munkáltatói jogkör gyakorlója nem rendelkezik 
korlátlan mérlegelési jogkörrel, a Kit. által meghatározott rendelkezésekhez kötve 
van.

Az általános munkarend (és a további munkarendek) meghatározásának le-
hetősége biztosítja a munkáltatói jogkör gyakorlója számára, hogy a kormány-
zati igazgatási szerv által ellátott feladatok és a feladat ellátására létesített állás-
hely jellegéhez, valamint a feladatok mennyiségéhez és határidejéhez igazodóan  
– adott esetben a kormánytisztviselő speciális élethelyzetét is figyelembe véve –  
alakíthassa ki a munkarendet [Kit. 118. § (1) bek.]. Megjegyzendő, hogy a mun-
karend meghatározása a munkáltatói jogkör gyakorlójának nem új jogosítványa, 
hiszen a Kttv. értelmében is el lehet(ett) térni az abban meghatározott általános 
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munkarendtől. A Kit. tekintetében a különbség csupán annyi, hogy az általános 
munkarendre vonatkozó generális szabály mellőzése folytán minden esetben a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának rendelkezése bír relevanciával. Ebből követke-
zően a kormányzati igazgatási szervnél nélkülözhetetlen, hogy erről a jogkör gya-
korlója döntsön – például a közszolgálati szabályzatban. Ez tehát egy szabályozási 
többletfeladat. Ugyancsak indokolt már itt jelezni, hogy az általános munkarend 
generális meghatározásának hiánya további kérdéseket vet fel (lásd alább a mun-
kaidőkeretnél).

A Kit. 119. § (1) bekezdése további lényeges körülményeket tartalmaz a munka-
rendről és egyben az általános munkarendről. E rendelkezés ugyanis úgy fogalmaz, 
hogy a munkaidő-beosztás szabályait (vagyis a munkarendet) – a munkavégzés 
rendjének megszervezésével kapcsolatos általános előírások figyelembevételével – 
a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg [Kit. 119. § (1) bek.]. A munkarend 
Kit.-ben meghatározott fogalma összhangban áll a szakirodalomban megjelenő 
munkarend fogalommal, ugyanis a munkarend azoknak a szabályoknak az összes-
ségét jelenti, amelyekre tekintettel a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaidőt 
a kormánytisztviselő számára beoszthatja.282 Ebből következően a munkarend a 
kormánytisztviselő vagy kormánytisztviselők csoportjára nézve jelöli meg ezeket 
a szabályokat, így adott kormányzati igazgatási szerven belül több munkarend is 
érvényesülhet, és amennyiben az adott kormányzati igazgatási szerv működése 
ezt igényli, indokolt is, hogy többféle érvényesüljön. Az, hogy milyen a munkáltatói 
jogkör gyakorlója által kialakított munkarend, elsődlegesen a kormánytisztviselő 
által ellátott feladatkör, a kormányzati igazgatási szerv tevékenysége a meghatá-
rozó, de függ az adott kormánytisztviselő személyi körülményeitől is (így például 
a várandós kormánytisztviselő tekintetében számos korláttal kell számolni a mun-
karendet illetően). Az egyes munkarendekről lásd még a Kit. 119. §-ához fűzött 
magyarázatot.

Az egyedi munkarend kezdeményezésének és megállapításának szabályait a 
közszolgálati szabályzatnak kell tartalmaznia [R6. 19. § (1) bek. d) pont da) al-
pont].

d) A munkanap meghatározása tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
mozgásterét egyfelől a Kit. 280. § (1) bekezdés 24. pontja határolja be, ugyanis 
munkanap lehet a naptári nap (nulla órától huszonnégy óráig) vagy a munkáltatói 
jogkör gyakorlója által meghatározott megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha a 
kormányzati igazgatási szerv működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő 
kezdete és befejezése nem azonos naptári napra esik (ez utóbbi esetben a mun-
karendben ezt rögzíteni kell). Másfelől a Kit. 121. § (6) bekezdése (hozzátehetjük, 
hogy általános szabályként) kijelöli, hogy mely napokat lehet egyáltalán munka-
napokként megjelölni, ugyanis a kormánytisztviselőnek két egymást követő heti 
pihenőnapja közül az egyiknek vasárnapra kell esnie, így a másik heti pihenőnap 
vagy a szombat, vagy a hétfő lehet. A hét fennmaradó napjai pedig lehetnek a 
munkanapok, attól függően, hogy a munkáltató melyik megoldást választja a heti 

282 Dudás (2019): i. m. 269., Pál (2020): i. m. 402.
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pihenőidőkre. Fontos, hogy munkaszüneti napra rendes munkaidő csak a különös 
törvényi feltételek fennállása esetén osztható be [Kit. 120. § (2) bek.].

Szükséges kiemelni, hogy a munkanap fentiekben vázolt meghatározása meg-
felelően irányadó a heti pihenőnapra és a munkaszüneti napra is, azzal, hogy a hét 
óra és huszonkét óra közötti időtartamot heti pihenő- vagy a munkaszüneti napnak 
kell tekinteni [Kit. 280. § (1) bek. 12. pont]. Noha a vasárnap tekintetében nem 
ír elő a Kit. különös rendelkezést a munkanapokra irányadó szabályozásra, állás-
pontunk szerint azonban az arra történő munkaidő-beosztás tekintetében szintén 
megfelelően kell alkalmazni a munkanapokra irányadó meghatározást.

e) Amint azt kiemeltük, a munkarend azon szabályok összessége, amely alapján 
a munkáltató beoszthatja a munkaidőt. Erre tekintettel a Kit. által kiemelt „mun-
kavégzés kezdő és befejező időpontjának” meghatározása nem teljességében ra-
gadja meg az általános munkarend lényegét. A fentiekkel összhangban az általá-
nos munkarend meghatározása ennél sokkal többet kell hogy jelentsen, és nem 
elegendő csupán a munkakezdés és a befejezés idejét meghatározni. Az általános 
munkarendben a munkáltatói jogkör gyakorlója a napi munkaidőt alapul véve meg 
kell hogy határozza a munkanapokat, valamint azt, hogy az egyes munkanapokon 
hány órát, mikortól meddig kell dolgoznia a kormánytisztviselőnek. A munkaidő 
kezdő és befejező időpontjának meghatározása egyúttal a kormánytisztviselő mun-
kaidejének adott munkanapra történő beosztását is jelenti. A munkanap kezdetét 
és befejező időpontját úgy kell kijelölni, hogy a beosztás szerinti napi munkaidő az 
adott munkanapon belül maradjon.

A munkáltatónak a munkarendre vonatkozó nyilatkozatokat általános szabály 
szerint közszolgálati szabályzatban, értelemszerűen írásban kell rögzítenie. Az R6. 
értelmében ugyanis a közszolgálati szabályzatnak kell rendelkeznie a munkavégzés 
rendjéről [R6. 19. § (1) bek. d) pont db) alpont]. (Megjegyzendő, a jogalkotó min-
den bizonnyal a munkavégzés rendje alatt a munkarend kérdéseinek rendezését 
értette.) A hivatali szervezet vezetője azonban a közszolgálati szabályzat helyett 
egyedi utasításban is megállapíthatja a kormányzati igazgatási szerv foglalkozta-
tottjaira vonatkozó általános munkarendet. Megítélésünk szerint mivel az általá-
nos munkarend jelentőségénél fogva a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő 
lényeges nyilatkozat [Kit. 68. § (4) bek., 71. § (1) bek.], így az ilyen egyedi uta-
sítást írásba kell foglalni. A rendkívüli munkaidő elrendelését ugyanakkor csak a 
kormánytisztviselő kérése esetén kell írásba foglalni [Kit. 71. § (2) bek., 122. § (4) 
bek.]. A munkáltatói jogkör gyakorlója értelemszerűen az általános munkarendre, 
illetve a munkarendre irányadó nyilatkozatait bármikor módosíthatja.

Megjegyzendő, hogy a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által évenként 
kiadott, az általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók munkaidő- 
beosztásának a munkaszüneti napok miatti változtatását szabályozó rendeletet 
a kormánytisztviselőkre is alkalmazni kell [Kit. 120. § (5) bek.], ennélfogva az 
érintett heteken az általános munkarend foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter 
rendelete szerint alakul azzal, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója eltérhet a 
miniszteri rendeletben megállapított munkarendtől (lásd a Kit. 120. §-ához fűzött 
magyarázatot).



404

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

f) A munka jellegétől függően a munkáltatói jogkör gyakorlója meghatározhatja a 
teljes munkaidőből kötelezően a munkahelyen töltendő idő tartamát, továbbá az 
ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait [Kit. 118. § (8) bek.]. 
E rendelkezés nem csökkenti a munkaidő mértékét. Ez az alapja lényegét tekintve, 
hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő számára ún. rugalmas 
munkarendet vezessen be, és ennek alapján meghatározza, hogy legalább mennyi 
időt köteles a munkahelyén eltölteni (ún. törzsidő). Ez azt is jelenti egyben, hogy a 
munkáltatói jogkör gyakorló rendelkezése függvényében a kormánytisztviselő vagy 
maga választhatja meg, hogy hol tölti el a fennmaradó, ún. peremidőt (például 
otthonában dolgozik, vagy a munkahelyén marad), vagy a jogkör gyakorlója jelöli 
ki ezt a helyet számára. A peremidőt ugyanakkor le kell dolgoznia a kormánytiszt-
viselőnek, azt azonban, hogy ezt mikor teszi, a szabad belátásán múlik. A munka-
végzés igazolását a munkáltatói jogkör gyakorlója meg is követelheti, illetve jogá-
ban áll ellenőrizni is azt. Megjegyzendő, rugalmas munkarend esetén nem kizárt a 
rendkívüli munkaidő például abban az esetben, ha a munkáltató törzsidőn vagy a 
peremidőn felül munkavégzésre kötelezi a kormánytisztviselőt.

g) A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaidőt munkaidőkeretben is meghatá-
rozhatja. A munkaidőkeret lényege, hogy a napi munkaidőt egy hosszabb idő-
tartamon belül kell beosztani, azzal, hogy a munkaidőkeret tartama legfeljebb 
négy hónap vagy tizenhat hét lehet [Kit. 118. § (7) bek.]. A munkaidőkeret olyan 
jog intézmény, ami lehetővé teszi a munkaidő a hosszabb naptári időszakon belüli 
egyenlőtlen megoszlásban történő ledolgozását. A munkaidőkeret nem más, mint 
a munkaidőkeret alapjául szolgáló időszakra számított munkaidőmennyiség (vagy-
is a munkaórák összessége). A munkaidőkeret lényege a rugalmasságában rej-
lik; a munkáltató ugyanis a munkaidő teljesítését egy hosszabb naptári időszakra 
(több hónapra, illetve több hétre, de legfeljebb négy hónapra vagy tizenhat hétre) 
vetítve írja elő. Ennek segítségével lehetővé válik, hogy a munkaidőkeret alap-
jául szolgáló időszakra eső munkaóra-mennyiséget egyfelől ne csupán az általá-
nos munkarend szerinti munkanapokra, hanem egyenlőtlenül lehessen beosztani, 
másfelől a beosztási okiratban rögzített napi munkaidőt ezen időszak alatt, annak 
átlagában lehessen teljesíteni. A munkaidőkeret azonban nem csupán a kormány-
tisztviselő munkavégzési kötelezettség teljesítése szempontjából jelentős, hiszen 
egyúttal behatárolja a munkáltató foglalkoztatási kötelességét is. Ha a munkaidő-
keret alapjául szolgáló időszakot hetekben határozza meg a munkáltatói jogkör 
gyakorlója, úgy a hét törvényi definíciójából kell kiindulnia, mely szerint a hét vagy 
egy naptári hét (hétfő nulla órától vasárnap huszonnégy óráig), vagy a munkálta-
tói jogkör gyakorlója által meghatározott megszakítás nélküli százhatvannyolc óra, 
ha a munkáltató működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és 
befejezése nem azonos naptári napra esik [Kit. 280. § (1) bek. 12. pont].

A munkaidőkeretben teljesítendő munkaidőt a munkaidőkeret tartama (ponto-
sabban a munkaidőkeret alapjául szolgáló időszak), a napi munkaidő és az általános 
munkarend alapul vételével kell megállapítani. Ennek során az általános munkarend 
szerinti munkanapra eső munkaszüneti napot figyelmen kívül kell hagyni [Kit. 118. 
§ (5) bek.]. Ez azt jelenti, hogy például 2021 márciusában a 31 naptári napból ki 
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kell vonni 4 x 2 heti pihenőnapot a hétvégék miatt (ezeket ugyanis munkaidő keret 
esetén is be kell osztania a munkáltatói jogkör gyakorlójának), és egy munka-
szüneti napot március 15. miatt, ami hétfőre esik. Így összesen 22 munkanappal 
kell számolni; 22 x 8 óra, azaz összesen 176 órányi havi munkaidőkeret állapítható 
meg 2021 márciusára.

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a munkaidőkeret alapjául szolgáló időszak-
nak nem kell egybeesnie a naptári hetekkel vagy hónapokkal (akár a naptári hét 
vagy hónap közben is elkezdődhet), valamint akár a következő évre is átnyúlhat. 
Ezt egyébként a hét Kit. szerinti definíciója is megerősíti. Eszerint a hét valamely 
naptári hét vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója által meghatározott megszakítás 
nélküli százhatvannyolc óra, ha a munkáltató működése miatt a beosztás szerinti 
napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra esik [Kit. 280. § 
(1) bek. 11. pont].

Noha különös szabályt a Kit. erre nem ír elő, a tájékoztatás általános szabá-
lyaiból és a felek együttműködési kötelezettségéből [Kit. 63. § (1) bek.] az követ-
kezik, hogy a munkaidőkeret alapjául szolgáló időszakról a munkáltatói jogkör 
gyakorlója a kormánytisztviselőt köteles – értelemszerűen a kezdő és a befejező 
időpont megjelölésével – tájékoztatni. A kormányzati szolgálati jogviszonyban a 
felek ugyanis kötelesek egymást tájékoztatni minden olyan tényről, adatról, körül-
ményről vagy változásról, amely a Kit.-ben meghatározott jogok gyakorlása és a 
kötelezettségek teljesítése szempontjából lényeges [Kit. 63. § (2) bek.]. Ezt olyan 
időben és módon kell a kormánytisztviselő tudomására hozni, hogy az lehetővé 
tegye számára a jog gyakorlását és a kötelezettség teljesítését [Kit. 68. § (6) 
bek.], azaz annak a munkaidőkeret kezdete előtt észszerű időben meg kell történ-
nie. A munkaidőkeret meghatározása a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő 
lényeges jognyilatkozat, ezért a tájékoztatást írásban kell megtenni [Kit. 71. § (1) 
bek.]. Megítélésünk szerint nem kizárt az sem, hogy erről a közszolgálati szabály-
zat rendelkezzen. Mivel a tájékoztatást közöltnek kell tekinteni akkor is, ha azt 
a helyben szokásos és általában ismert módon közzéteszik [Kit. 68. § (5) bek.], 
nincs akadálya annak, hogy erre elektronikus dokumentumban (például e-mail-
ben, az intraneten) kerül sor.

Problémát jelenthet a munkaidőkeret kiszámítása során, hogy a Kit. nem hatá-
roz meg általános munkarendet olyan értelemben, ahogyan azt az Mt. teszi. Az 
Mt.-ben az általános munkarend ugyanis azt jelenti, hogy a munkáltató a munka-
időt heti öt napra, hétfőtől péntekig osztja be.283 Ez a meghatározás az általános 
munkarend szerinti heti pihenőnapokat is egyértelműen kijelöli; azok szombatra 
és vasárnapra esnek. Amint arra utaltunk, a Kit. ehhez képest egy lépéssel tovább 
„relativizálja” az általános munkarend fogalmát, ugyanis azt a munkaidő mérté-
kére irányadó szabályok keretei között a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza 
meg, ráadásul az általános munkarend alatt a Kit. a munkavégzés kezdő és befe-
jező időpontjának meghatározását érti. A munkáltatói jogkör gyakorlója általános 
munkarendben kijelölhető munkanapok meghatározására vonatkozó szabadságát  
 

283 Mt. 97. § (2) bek.
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a Kit. azonban korlátozza, ugyanis a heti pihenőnapok tekintetében úgy rendelke-
zik, hogy a kormánytisztviselőt hetenként két egymást követő pihenőnap illeti meg, 
és ezek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie [Kit. 121. § (6) bek.]. Ez utóbbi 
szabályból az következik, hogy a heti pihenőnap – általános szabály szerint – vagy 
szombat és vasárnap, vagy vasárnap és hétfő lehet. Megjegyzendő ugyanakkor, 
hogy a Kit. egyes szabályainak értelmezése alapján arra lehet következtetni, hogy 
egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén lehetőség van a heti pihenőna-
pok egyenlőtlen kiadására (lásd a 119. §-hoz fűzött magyarázatot).

Mindez – annak ellenére, hogy az a gyakorlatban valószínűleg nem is tuda-
tosodik a jogalkalmazás során, mert az esetek többségében a heti pihenőnap a 
szombat és a vasárnap – a következők miatt lehet releváns. Abban az esetben, 
ha a munkaidőkeret kiszámítása nem hetekben, hanem naptári hónapok alapján 
történik, és a naptári hónap hétközben kezdődik, kérdésessé válhat, hogy miként 
kell számításba venni azokat a heti pihenőnapokat, amelyek csonka hétre esnek. 
Ilyenkor megítélésünk szerint indokolt az Mt. alapján kialakított értelmezésből 
kiindulni, mely szerint a heti pihenőnapok számát az adott időszakhoz igazodó 
szombatok és vasárnapok számához kell igazítani.284 Ebből következik, hogy a 
kormányzati igazgatási szervnél érvényes általános munkarendet alapul véve ha-
sonló módon kell eljárni, és a Kit. 121. § (6) bekezdése alapján meghatározott heti 
pihenőnapok alapján – tehát vagy a szombatokat és a vasárnapokat, vagy a va-
sárnapokat és a hétfőket – kell a számítás alapjául venni. Így a kormánytisztviselő 
számára annyi heti pihenőnap jár a munkaidőkeret számításának alapjául szolgáló 
időszakon belül, amennyi szombat és vasárnap, vagy vasárnap és hétfő van az 
adott időszakban az alkalmazandó általános munkarend szerint.

Bár a Kit. 118. § (6) bekezdése a részmunkaidőben történő foglalkoztatásra 
[Kit. 118. § (3) bek.] hivatkozik, a jogalkotói szándék valószínűsíthetően arra irá-
nyult, hogy a munkaidőkeretre kelljen alkalmazni azt a szabályt, mely szerint ha a 
kormánytisztviselő távol marad a munkától, akkor a távollét tartamát vagy figyel-
men kívül kell hagyni, vagy az erre eső napokat a kormánytisztviselőre irányadó 
napi munkaidő mértékével kell figyelembe venni. [Erre enged következtetni az is, 
hogy az Mt. 93. § (3) bekezdése alapján hasonló szabály vonatkozik az Mt.-ben 
szabályozott munkaidőkeretre is.]

Kapcsolódó jogi szabályozás a 118. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a fizetett éves szabadságról szóló 

132. számú Egyezménye
−	 2003/88/EK irányelv (2003. november 4.) az Európai Parlament és a Ta-

nács a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól

284 Pál (2020): i. m. 373–374.
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Kapcsolódó joggyakorlat a 118. §-hoz
−	 az Alkotmánybíróság 3378/2019. (XII. 19.) AB határozata
−	 a C-266/14. számú spanyol ügyben285 hozott ítéletet is, amelyben az Euró-

pai Unió Bírósága
−	 Kúria Mfv.I.10.100/2016/6.

119. § [A munkaidő-beosztás egyes szabályai]

(1) A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) – a munkavégzés 
rendjének megszervezésével kapcsolatos általános előírások figyelembe-
vételével – a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

(2) A kormánytisztviselőre a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás eseteiben 
a munkavégzés helye szerinti munkarend az irányadó.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaidőt az egészséges és biz-
tonságos munkavégzés követelményére, valamint a munka jellegére figye-
lemmel osztja be.

(4) A kormánytisztviselő munkaidő-beosztását a munkáltatói jogkör gya-
korlója az általános munkarendtől eltérően is megállapíthatja.

(5) A kormánytisztviselő beosztás szerinti napi munkaideje – a részmun-
kaidőt kivéve – négy óránál rövidebb nem lehet.

(6) A kormánytisztviselő beosztás szerinti
a) napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra,
b) heti munkaideje legfeljebb negyvennyolc óra

lehet.
(7) A munkaidő nem haladhatja meg

a) a (6) bekezdés a) pontja szerinti esetben a munkaidőkeret, en-
nek hiányában, heti átlagban a napi nyolc órát, és

a) a (6) bekezdés b) pontja szerinti esetben a munkaidőkeret, en-
nek hiányában, havi átlagban a heti negyven órát.

(8) A kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejébe a meghatáro-
zott rendkívüli munkaidő tartamát is bele kell számítani.

(9) A kormánytisztviselő beosztás szerinti napi munkaidejébe az ügyelet, 
valamint a készenlét teljes tartamát bele kell számítani, ha a munkavég-
zés tartama nem mérhető.

(10) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás alkalmazása esetén a beosztás sze-
rinti heti munkaidő tartamát átlagban kell figyelembe venni.

(11) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a felek megállapodása alapján – 
a napi munkaidőt két részletben is beoszthatja (osztott napi munkaidő), 
amelyek között legalább két óra pihenőidőt kell biztosítani.

285 Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) kontra Tyco 
Integrated Security SL és Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA.
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1. Amint erről szó volt, a munkaidő-beosztás szabályait (a munkarendet) – a 
munkavégzés rendjének megszervezésével kapcsolatos általános előírások figye-
lembevételével – a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg [Kit. 119. § (1) 
bek.]. A munkáltatói jogkör gyakorlója által megállapított munkarend ún. kötött 
munkarend. A közszolgálatban a hatékony működés érdekében általában ez a jel-
lemző, ugyanakkor elviekben nincs akadálya álláspontunk szerint annak, hogy a 
munkáltató – a törvényben rögzített jogosultságával élve – ún. kötetlen munka-
rendet határozzon meg a kormánytisztviselők egyes csoportjaira vagy egyes kor-
mánytisztviselőkre nézve. Ennek lényege, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója 
a munkaidő beosztásának jogát teljes egészében átengedi a kormánytisztviselő 
számára. Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy a jogkör gyakorlója a munkaidő 
beosztásának átengedése mellett ne írhatna elő egyes munkarendi szabályokat 
(így például meghatározhatja a munkanapokat és a heti pihenőnapokat, vagy a 
napi pihenőidő kezdetének és végének időpontját).286 A kötetlen munkarend nem 
eredményezheti azonban azt, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója olyan helyze-
tet teremtsen, amelynél fogva a kormánytisztviselő nem tudja a napi munkaidőben 
ellátni a feladatait, mert olyan mennyiségű munkafeladat elvégzését követeli meg 
tőle, amelyet csak azon felül, rendkívüli munkaidőben képes teljesíteni.287

A részben kötött vagy részben kötetlen munkarend esetében a munkáltatói 
 jogkör gyakorlója bizonyos keretek között engedi érvényesülni a kormánytiszt-
viselő akaratát a munkaidő-beosztás tekintetében. Erre példa a korábban már 
említett ún. rugalmas munkarend, amelynek lényege, hogy a munkáltatói jogkör 
gyakorlója a munka jellegétől függően meghatározza a teljes munkaidőből köte-
lezően a munkahelyen töltendő idő tartamát, és az ezen időtartam alatti mun-
kavégzés egyes sajátos szabályait [Kit. 118. § (8) bek.] (lásd erről a 118. §-hoz 
fűzött magyarázatot).

Ha a kormánytisztviselő kormányzati érdekből történő kirendelésére, külszol-
gálati kirendelésére, belföldi kiküldetésére, külföldi kiküldetésére vagy a kormány-
hivatalok közötti kirendelésére kerül sor (kinevezéstől eltérő foglalkoztatás), nem 
a kormánytisztviselőt eredetileg foglalkoztató kormányzati igazgatási szervnél, 
 hanem a munkavégzés helye szerinti kormányzati igazgatási szervnél alkalmazott 
munkarend az irányadó [Kit. 119. § (2) bek.]. Ilyen esetben a kormánytisztviselő 
„integrálódik” a kinevezéstől eltérő foglalkoztatást megvalósító szervezetbe, ennél-
fogva indokolt, hogy reá ez utóbbi működése és tevékenysége alapján meghatáro-
zott munkarend legyen az irányadó.

2. Ahhoz, hogy valamely időszak jogi értelemben véve munkaidővé váljon, szük-
ség van arra, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója ekként rendelkezzék. Ez a 
rendelkezés – a munkaidő beosztása, valamint a rendkívüli munkaidő elrendelése 
egyaránt – feltételezi a munkáltató jognyilatkozatát. Ennek keretében a munkál-
tatói jogkör gyakorlójának meg kell határoznia, hogy a kormánytisztviselő milyen  
 
 
286 Pál (2020): i. m. 414.
287 Uo. 414.
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időpontban és milyen tartamban tegyen eleget a rendelkezésre állási és munka-
végzési kötelezettségének. Eszerint konkretizálnia kell ezeket az absztrakt köte-
lezettségeket, azaz a kormánytisztviselő munkaidejét be kell osztania, azon belül 
pedig meg kell határoznia, hogy melyek a munkanapok, a heti pihenőnapok, mi-
ként alakul a beosztás szerinti napi munkaidő, és miként kerül sor a pihenőidők 
– így a munkaközi szünet és a napi pihenőidő – kiadására, illetve beosztására.  
[Az Alkotmánybíróság 12/2020. (VI. 22.) AB határozatával összefüggésben lásd 
a heti pihenőnappal és a heti pihenőidővel kapcsolatosan kifejtett magyarázatot.]

Amint erre utaltunk, a munkarend és munkaidő beosztása során a munkáltatói 
jogkör gyakorlója széles mérlegelési joggal rendelkezik. Ennek megfelelően a kor-
mánytisztviselő munkaidő-beosztását a munkáltatói jogkör gyakorlója az általános 
munkarendtől eltérően is megállapíthatja [Kit. 119. § (4) bek.]. Mindez azonban 
nem jelenti azt, hogy a munkaidő-beosztásnak ne lennének korlátai. Amint azt 
látni fogjuk a Kit. számos kifejezett előírást tartalmaz, amelyek – elsődlegesen a 
kormánytisztviselő jogainak és egészségének védelme érdekében – korlátozzák a 
jogkör gyakorlójának ebbéli lehetőségeit. Ezen túlmenően értelemszerűen korlátot 
jelentenek az általános magatartási szabályok is [egyebek mellett a joggal való 
visszaélés tilalma (Kit. 64. §)]. További jelentős korlát – amelynek valamennyi 
munkaidő-beosztásnak meg kell felelnie –, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
munkaidőt az egészséges és biztonságos munkavégzés követelményére, valamint 
a munka jellegére figyelemmel köteles beosztani [Kit. 119. § (3) bek.]. E köve-
telményből jól látható, hogy a munkaidő, pihenőidő szabályainak egyik elsődleges 
célja a munkát végző ember egészségének védelme. Ebből következik, hogy a 
törvénybe ütközik, ezért jogellenes az olyan munkaidő-beosztás, amely ugyan for-
málisan valamennyi Kit. szerinti, illetve közszolgálati szabályzatban foglalt rendel-
kezést megtart, ám az adott helyzetben valamennyi körülményt figyelembe véve 
azt eredményezi, hogy a kormánytisztviselő által ellátott munka jellegét tekintve 
az egészséget veszélyezteti, illetve nem felel meg a biztonságos munkavégzés 
követelményeinek.

a) Ennek megítélése során különös jelentőséggel bírnak a munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Mvt.) rendelkezései. Az Mvt. 50. §-a 
értelmében a kormánytisztviselő csak olyan munkával bízható meg, amelynek el-
látására egészségileg alkalmas, rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és 
biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel, készséggel és jártassággal. 
A kormánytisztviselő csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha:

−	 annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik;
−	 foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetve a fiatalkorú egészséges 

fejlődését károsan nem befolyásolja;
−	 foglalkoztatása nem jelent veszélyt a kormánytisztviselő reprodukciós ké-

pességére, magzatára;
−	 mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára – külön 

jogszabályokban meghatározottak szerint – alkalmasnak bizonyult.288

288 Mvt. 49. § (1) bek.



410

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

A kormányzati igazgatási szervnek kockázatértékelést is le kell folytatnia az 
Mvt. alapján, amelyben köteles többek között minőségileg, illetve szükség esetén 
mennyiségileg értékelni a kormánytisztviselők egészségét és biztonságát veszé-
lyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszé-
lyes anyagokra és keverékekre, a kormánytisztviselőket érő terhelésekre, valamint 
a munkahelyek kialakítására. A kockázatértékelés során a szükséges azonosítani 
a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszé-
lyeztetettek körét, fel kell becsülni a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) 
szerint a veszélyeztetettség mértékét.289

Ennek megfelelően ugyan elviekben lehetséges a kormánytisztviselő beosz-
tás szerinti napi munkaidejét például tíz vagy tizenkét órában meghatározni [Kit. 
119. § (6) bek. a) pont], ha azonban ez az adott munka jellege alapján a kor-
mánytisztviselő egészségét veszélyezteti, az mégsem jogszerű. Ennek során érte-
lemszerűen nemcsak általában kell figyelembe venni a munka jellegét, hanem 
az adott kormánytisztviselőre, egészségi állapotára, adottságaira és személyes 
körülményeire is figyelemmel kell lenni. Ilyen lehet, ha például a kormánytisztvi-
selő nemrégiben esett át műtéti beavatkozáson, vagy a munkahely és a lakóhelye 
közötti távolság miatt az utazási ideje olyan hosszú, hogy a két munkanap közötti 
pihenésre fordítható ideje ezáltal nagyon csekély lenne.

b) A Kit. nem tartalmaz kifejezett rendelkezéseket a munkaidő-beosztás közlését 
illetően. Kétségtelen azonban, hogy a munkaidő-beosztást – mint a kormányzati 
szolgálati jogviszonyt érintő lényeges jognyilatkozatot [Kit. 68. § (4) bek., 71. § 
(1) bek.] – a kormánytisztviselővel írásban kell közölni, a közlés pedig a címzettel, 
azaz a kormánytisztviselővel való közléssel válik hatályossá [Kit. 68. § (2) bek.]. 
A közlést vita esetén a munkáltatói jogkör gyakorlójának kell bizonyítania. A mun-
káltatói jogkör gyakorlójának indokolt rögzítenie a közszolgálati szabályzatban azt, 
hogy mennyivel előbb szükséges írásban közölni a kormánytisztviselővel a mun-
kaidő-beosztását (akár a helyben szokásos módon, például elektronikus levélben, 
intraneten).

c) A munkaidő-beosztás módosítására a törvény kifejezett rendelkezést nem tar-
talmaz, ezért kérdésként merül fel, hogy a Kit. 68. § (2) bekezdésében rögzített 
azon szabálya, miszerint a közölt jognyilatkozatot a törvény eltérő rendelkezésé-
nek hiányában csak a címzett hozzájárulásával lehet módosítani, miképpen értel-
mezhető. Mivel a Kit. 122. § (4) bekezdése és az R6. 19. § (1) bekezdés d) pont 
de) pontja alapján a rendkívüli munkaidő elrendelésének szabályait a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának kell a közszolgálati szabályzatban megállapítania [erre „sza-
bályozási” mintát adhat például az Mt. 97. § (4) és (5) bekezdése], levezethető, 
hogy a munkáltató a módosítás szabályait is megállapíthatja. Éppen ezért – a tör-
vényi szabályozás hiányában – a közszolgálati szabályzatban feltétlenül indokolt 
azt is rögzíteni, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaidő-beosztást meny-
nyivel előbb módosíthatja anélkül, hogy az rendkívüli munkaidőnek minősülne.  

289 Mvt. 54. § (2) bek.
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A közszolgálati szabályzatban azt is rögzíteni szükséges, hogy a munkaidő- 
beosztást milyen időszakra kell előre közölni (például egy vagy több hétre, egy 
 hónapra). Annak rögzítése is indokolt lehet, hogy amennyiben a munkáltatói jog-
kör gyakorlója újabb munkaidő-beosztást nem közöl, automatikusan az előző 
munkaidő-beosztást kell alkalmazni.

d) Megjegyzendő, hogy a közlésre irányadó szabályok elmaradása a Kit.-ből és 
az, hogy e szabályok meghatározását a jogalkotó a munkáltatói jogkör gyakorló-
jára bízta, azt eredményezte, hogy „technikailag” elmosódottá vált a rendes és a 
rendkívüli munkaidő közötti határvonal. A munkáltatói jogkör gyakorlója ugyanis 
a rendkívüli munkaidő azon esetének felmerülését, amely a munkaidő-beosztástól 
eltérő munkaidőnek felel meg [Kit. 122. § (1) bek. a) pont], a munkaidő-beosztás 
módosításának szabályozása következtében minimalizálhatja, ha például a köz-
szolgálati szabályzat azt rögzíti, hogy a munkaidő-beosztást nagyon rövid idővel 
– például fél órával – a változás hatálybalépése előtt is módosítani lehet. Fontos 
ugyanakkor felhívni a figyelmet arra, hogy ebben az esetben is irányadónak kell 
tekinteni az általános magatartási követelményeket (például joggal való visszaélés 
tilalma, jóhiszemű és tisztességes joggyakorlás követelménye), valamint az egész-
séges és biztonságos munkavégzés követelményét, így a munkáltató szabályozási 
mozgástere éppen ezért nem korlátlan.

e) Nyilvánvaló, hogy az éjszakai munkavégzés az emberi szervezetet fokozottan 
megterheli, ezért a Kit. az éjszakai munkavégzést bizonyos esetekben korlátozza.  
A Kit. definíciója szerint az éjszakai munka a huszonkét és hat óra közötti időszak-
ban teljesített munkavégzés [Kit. 280. § (1) bek. 6. pont]. Ennek azért van jelen-
tősége, mert ugyan általánosságban – összhangban az egészséget nem veszélyez-
tető és biztonságos munkavégzés követelményével – nincs akadálya annak, hogy 
a kormánytisztviselőt éjszakai munkavégzésre kötelezzék, a jogszabályban meg-
határozott egészségkárosító kockázat fennállásakor a kormánytisztviselő beosztás 
szerinti napi munkaideje éjszakai munkavégzés során a nyolc órát nem haladhatja 
meg. Ezen túlmenően a várandósságának megállapításától a gyermeke hároméves 
koráig, illetve a gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselő esetén gyermeke 
hároméves koráig a kormánytisztviselő számára éjszakai munkavégzés egyáltalán 
nem rendelhető el [Kit. 152. § (1) bek.].

Megjegyzendő továbbá, hogy az Mvt. rendelkezési értelmében a munkarendje 
szerint rendszeresen vagy az éves munkaidejének legalább egynegyedében éjszakai 
munkát végző kormánytisztviselő részére a munkáltató a munkába lépést megelő-
zően, illetve a jogviszony fennállása alatt a munkaviszonyra vonatkozó szabályban 
előírt időszakonként köteles biztosítani az orvosi alkalmassági vizsgálatot. Az ilyen 
kormánytisztviselőt nappali munkavégzésre kell beosztani, ha az orvosi vizsgálat 
megállapítja, hogy az éjszakai munkavégzés az egészségi állapotát veszélyezteti, 
vagy megbetegedése az éjszakai munkavégzéssel áll okozati összefüggésben.290

290 Mvt. 49. § (3)–(4) bek.
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3. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaidőt beoszthatja az egyes munkana-
pokra egyenlően is (egyenlő munkaidő-beosztás). Ebben az esetben a beosztás 
szerinti napi munkaidő, vagyis az adott munkanapra elrendelt rendes munkaidő 
[Kit. 280. § (1) bek. 5. pont] megegyezik a kormánytisztviselő beosztási okiratá-
ban szereplő napi munkaidejével. Ha például az általános teljes napi munkaidőben 
kerül foglalkoztatásra, ez nyolc óra beosztás szerinti napi munkaidőt jelent, ilyen-
kor a beosztás szerinti heti munkaidő (azaz a hétre elrendelt rendes munkaidő) 
[Kit. 280. § (1) bek. 4. pont] negyven óra lesz.

4. A munkáltatói jogkör gyakorlója – figyelemmel a működésének, tevékenysé-
gének sajátosságaira – a munkaidőt egyenlőtlenül is beoszthatja. Az egyenlőtlen 
munkaidő-beosztás a kormányzati igazgatási szerv számára „testreszabott” fog-
lalkoztatást tesz lehetővé. Ez alapvetően azt jelenti, hogy a munkaidő az egyes 
munkanapokra egyenlőtlenül kerül beosztásra, és a két heti pihenőnap sem egy-
mást követően kerül beosztásra, vagy nem minden héten kerül beosztásra heti két 
pihenőnap. Az egyenlőtlen munkaidő-beosztáshoz ugyanakkor szükséges mun-
kaidőkeretben foglalkoztatni a kormánytisztviselőt, ez adhat ugyanis az egyen-
lőtlen munkaidő-beosztásra jogalapot (lásd a 118. §-hoz fűzött magyarázatot).  
Így lehetővé válik, hogy a kormánytisztviselő a munkanapokon akár az általános 
napi munkaidejétől eltérő (például hosszabb vagy rövidebb) tartamban dolgozzon. 
Így lehetséges például az, hogy a kormánytisztviselő nyolcnál több (például tíz 
vagy tizenkét) órát is dolgozzon egy munkanapon. Ez azonban nem eredményez-
heti azt, hogy a munkaidejének a mértéke is növekedjen [Kit. 119. § (6) bek.]. 
Így például nem jogszerű, ha a kormánytisztviselő hétfőtől péntekig a jogviszo-
nyának valamennyi munkanapján tíz órát dolgozik, az azonban elképzelhető, hogy 
a munkaidőkeret alapjául szolgáló időszakon belül vannak olyan napok – akár 
számos, egymást követő hét valamennyi munkanapja, amikor a beosztott napi 
munkaideje tíz óra. Ez esetben viszont kell, hogy legyenek olyan munkanapok is, 
amikor ennél kevesebbet dolgozik, hiszen csak így „egyenlítődhet” ki a beosztható 
munkaidő-mennyiség.

Noha a Kit. – az Mt.-vel ellentétben – nem ad kifejezett felhatalmazást arra, 
hogy a heti pihenőnapok egyenlőtlenül kerüljenek beosztásra, vagy helyettük heti 
pihenőidő kerüljön meghatározásra, arra lehet azonban következtetni, hogy ez 
mégis lehetséges. A Kit. 121. § (6) bekezdése hiába írja elő – látszólag eltérést 
nem engedő módon –, hogy a kormánytisztviselőt hetenként két egymást követő, 
ún. heti pihenőnap illeti meg, és ezek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie, 
egyfelől a Kit. 127. § (2) bekezdés b) pontja, valamint a 152. § (1) bekezdés 
b) pontja egyes kormánytisztviselőknél kifejezetten megtiltja a heti pihenőnapok 
egyenlőtlen beosztását, másfelől a Kit. 123. § (9) bekezdése, a 137. § (1) bekez-
dése megemlíti a heti pihenőidő jogintézményét, mindezekből a contrario arra 
lehet következtetni, hogy mind a heti pihenőnapok egyenlőtlen (tehát hetente 
csupán egy, illetve kettőnél több heti pihenőnap) beosztására, mind a heti pihe-
nőnap helyett a heti pihenőidő biztosítására lehetősége van a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának. Az már más kérdés, hogy a jogalkotó ezekre vonatkozó szabályt 
nem határoz meg, azaz nem tartalmaz a Kit. erre vonatkozó különös korlátokat.  
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Ebből pedig az következik, hogy e kérdést szintén indokolt a közszolgálati sza-
bályzatban rendezni (adott esetben mintát adhat ehhez az Mt. 105. §-a). Felhívjuk 
a figyelmet továbbá arra, hogy a jogszabályban meghatározott egészségkárosító 
kockázat fennállásakor a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be [Kit. 
127. § (2) bek. a) pont, 152. § (1) bek. b) pont].

5. A Kit. számos korlátot ír elő az egyenlőtlen munkaidő-beosztással összefüg-
gésben.

a) Így a kormánytisztviselő beosztás szerinti napi munkaideje négy óránál nem 
lehet rövidebb, kivéve, ha részmunkaidőben foglalkoztatják [Kit. 119. § (5) bek.]. 
A négy óránál rövidebb munkaidő a nem részmunkaidőben foglalkoztatott kor-
mánytisztviselőt az esetek többségében ugyanis kedvezőtlenül érintené, figyelem-
be véve azt, hogy az adott napon elképzelhető, hogy az utazási idő hosszabb vagy 
nagyjából annyi lenne, mint maga a beosztott napi munkaidő (ilyen lenne min-
den valószínűség szerint, ha egy órára kellene bemennie dolgozni). Megjegyzendő, 
hogy ez a szabály csak a rendes munkaidőre vonatkozik, ezért nem kizárt, hogy az 
elrendelt rendkívüli munkaidő négy óránál rövidebb legyen. Megjegyzendő, hogy 
olyan munkanapok a munkaidőkeret sajátosságainál fogva azonban lehetnek, ame-
lyekre a munkáltató nem oszt be munkaidőt.

b) Garanciális szabályként állapítja meg a Kit., hogy a kormánytisztviselő beosztás 
szerinti napi munkaideje legfeljebb tizenkét óra, a beosztás szerinti heti munka-
ideje pedig legfeljebb negyvennyolc óra lehet, azzal, hogy ebben az esetben sem 
haladhatja meg a napi munkaidő a munkaidőkeret, illetve ennek hiányában heti 
átlagban a napi nyolc órát, valamint a munkaidőkeret, illetve ennek hiányában 
havi átlagban a heti negyven órát [Kit. 119. § (6)–(7) bek.]. A Kit. 119. § (10) 
bekezdése ez utóbbi szabállyal részben azonosan kiemeli, hogy az egyenlőtlen 
munkaidő-beosztás alkalmazása esetén (ami egyet jelent a munkaidőkeret alkal-
mazásával) a beosztás szerinti heti munkaidő tartamát átlagban kell figyelembe 
venni. A hét meghatározása tekintetében a Kit. 280. § (1) bekezdés 11. pontját 
szükséges alkalmazni.

c) A kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejébe nem csupán a beosztás 
szerinti rendes munkaidőt, hanem a rendkívüli munkaidő tartamát is bele kell szá-
mítani [Kit. 119. § (8) bek.]. A kormánytisztviselő beosztás szerinti napi munkaide-
jébe az ügyelet, valamint a készenlét teljes tartama számít bele, ha az ügyeleten, 
illetve a készenléten belül tényleges végzett munka időtartama nem mérhető [Kit. 
119. § (9) bek.]. Megjegyzendő, hogy az ügyelet esetében – annak sajátosságainál 
fogva (lásd a Kit. 123. §-ához fűzött magyarázatot) – ugyan előfordulhat, hogy a 
munka tartama nem mérhető, ám a készenlét esetében ilyen eset minden bizony-
nyal csak akkor képzelhető el, ha a készenlét tartama alatt a kormánytisztviselő 
által választott tartózkodási helyen is rendelkezésre állnak a munkavégzés feltéte-
lei. Megjegyzendő továbbá, hogy a fentiek európai uniós joggal összhangban álló 
helyes értelmezése szerint a heti munkaidő felső korlátja tekintetében az ügyelet 
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teljes tartamát munkaidőként kell figyelembe venni, ugyanis ügyelet elrendelése 
esetén a kormánytisztviselőnek annak tartama alatt készen kell állnia arra, hogy 
munkát végezzen – függetlenül attól, hogy a munkavégzések közötti időszakokban 
esetlegesen lenne lehetősége arra, hogy pihenjen.291 A készenlét teljes tartama 
azonban a heti munkaidő korlátja szempontjából nem minősül munkaidőnek.292

Fel kell hívni a figyelmet, hogy a napi, illetve a heti munkaidő fentiekben ismer-
tetett felső korlátja nem alkalmazható, ha a rendkívüli munkaidő elrendelésére 
baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető köz-
vetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében kerül sor, a Kit. 122. § 
(5) bekezdése alapján ugyanis ebben az esetben a rendkívüli munkaidő elrendelése 
nem korlátozott.

d) További korlátozást fogalmaz meg a Kit., ugyanis a jogszabályban meghatáro-
zott egészségkárosító kockázat fennállásakor, valamint a kormánytisztviselő váran-
dósságának megállapításától a gyermeke hároméves koráig, illetve a gyermekét 
egyedül nevelő kormánytisztviselő esetén gyermeke hároméves koráig egyenlőtlen 
munkaidő-beosztás csak a kormánytisztviselő hozzájárulása esetén alkalmazható 
[Kit. 127. § (2) bek. b) pont, 152. § (1) bek. a) pont, 280. § (1) bek. 9–10. pont].

6. Általános szabály szerint a kormánytisztviselő a beosztott napi munkaidejét 
– a munkaközi szünetet ide nem értve – megszakítás nélkül köteles teljesíteni, 
ugyanakkor bizonyos esetekben elsődlegesen a kormányzati igazgatási szerv ál-
tal ellátott feladatok hatékony megvalósítása indokolttá teheti, hogy a munkaidő 
egy adott munkanapon belül ne megszakítás nélkül kerüljön beosztásra, hanem  
azt két részletben dolgozza le a kormánytisztviselő. Ilyen lehet például, ha az  
ügyfelek a tapasztalatok szerint két, egymást jól elhatárolható időszakban érkez-
nek a szervhez, és e két időszak között az adott munkanapon belül kevesebb 
ügyintézőre van szükség, mivel alacsonyabb az ügyféllátogatások száma. Ennek 
kezelésére alkalmas eszköz lehet az ún. osztott munkaidő jogintézménye, amely 
kizárólag a felek megállapodása alapján alkalmazható.

Ha a felek megállapodnak ebben, akkor a munkáltatói jogkör gyakorlója a napi 
munkaidőt két részletben is beoszthatja (osztott napi munkaidő), azzal, hogy a két 
részlet között legalább két óra pihenőidőt kell biztosítani [Kit. 119. § (11) bek.].  
A két óra pihenőidő részmunkaidős foglalkoztatás esetén sem csökkenthető ará-
nyosan. A pihenőidővel a kormánytisztviselő szabadon rendelkezik, így a munka-
helyét szabadon elhagyhatja (például ügyeit intézheti, szabadidős tevékenységeket 
folytathat, pihenhet, akár vissza is térhet otthonába), ám értelemszerűen a mun-
kára képes állapotát ebben az időszakban is köteles fenntartani, hiszen az adott 
munkanapon még eleget kell tennie munkavégzési kötelezettségének. A munkálta-
tói jogkör gyakorlója nem utasíthatja ezen időszak alatt rendelkezésre állásra vagy 
munkavégzésre a kormánytisztviselőt (ez esetben a pihenőidő jellegét ugyanis  
 
 
291 Lásd a C-151/02. sz. ügy, Landeshauptstadt Kiel kontra Norber Jaeger.
292 Bankó–Berke–Kiss (2019): i. m. 455.
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 elvesztené e köztes időszaknak), annak felhasználása felől ténylegesen a kormány-
tisztviselőnek kell döntenie, és a munkáltatói jogkör gyakorlója nem üresítheti ki 
közvetett módon sem a pihenőidő felhasználását oly módon sem, hogy a munka-
végzés körülményei vagy a munkahely elhelyezkedése folytán nincs lehetőség a 
munkahely elhagyására. Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója mégis úgy rendel-
kezik, hogy a pihenőidő alatt is rendelkezésre kell állnia a kormánytisztviselőnek, 
akkor a két munkaidő közötti időtartam nem pihenőidőnek minősül, hanem arra az 
ügyelet szabályait kell alkalmazni, ennek megfelelően a heti munkaidőbe is be kell 
számítani.293

Kapcsolódó jogi szabályozás a 119. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mvt.
−	 Mt.

Kapcsolódó joggyakorlat a 119. §-hoz
−	 EBH2003. 896.
−	 a C-151/02. sz. ügy, Landeshauptstadt Kiel kontra Norber Jaeger

120. § [A munkaszüneti napokra vonatkozó rendelkezések]

(1) Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, 
május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és de-
cember 25-26.

(2) Munkaszüneti napra rendes munkaidő
a) a rendeltetése folytán e napon is működő kormányzati igazgatási 

szervnél,
b) az idényjellegű tevékenység keretében,
c) társadalmi közszükségletet kielégítő vagy külföldre történő szol-

gáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e na-
pon szükséges munkavégzés esetén,

d) külföldön történő munkavégzés során
foglalkoztatott kormánytisztviselő számára osztható be.
(3) A kormányzati igazgatási szerv akkor minősül a munkaszüneti napon 

is rendeltetése folytán működőnek, ha a tevékenység igénybevételére
a) a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kiala-

kult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő 
igény alapján, vagy

b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a 
környezetet fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, to-
vábbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor.

293 EBH2003. 896.
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(4) A munkaszüneti napra vonatkozó beosztási szabályokat kell megfe-
lelően alkalmazni, ha a munkaszüneti nap vasárnapra esik, továbbá a hús-
vét- és a pünkösdvasárnap tekintetében.

(5) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által évenként kiadott, az 
általános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók munkaidő-beosz-
tásának a munkaszüneti napok miatti változtatását szabályozó rendeletet 
a kormánytisztviselőkre is alkalmazni kell.

1. A Kit. a következő munkaszüneti napokat határozza meg; január 1., március 
15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., 
november 1. és december 25–26. [Kit. 120. § (1) bek.]. A munkaszüneti napra 
vonatkozó beosztási szabályokat alkalmazni kell akkor is, ha a munkaszüneti nap 
vasárnapra esik, továbbá a húsvét- és a pünkösdvasárnap tekintetében [Kit. 120. § 
(4) bek.]. Ezekre a napokra rendes munkaidőt beosztani vagy rendkívüli munka-
időt elrendelni csak a munkaszüneti napra vonatkozó szabályok alapján lehetsé-
ges jogszerűen. Főszabály szerint a kormánytisztviselő mentesül a munkaszüneti 
napon a munkavégzési kötelezettség alól (egyben helyes értelmezés alapján ez 
csökkenti az adott héten a teljesítendő munkaidő tartamát), de ennek ellenére 
 illetményre jogosult ezen napok után is. A munkaszüneti napok rendeltetése, hogy 
a kormánytisztviselőnek lehetősége legyen bizonyos vallási és nemzeti ünnepeket 
méltóképpen megünnepelni. A munkaszüneti napoknak a kormánytisztviselő csalá-
di, illetve magánélete, közösségi kapcsolatainak ápolása szempontjából is különös 
jelentősége van, így ezeken a napokon általános szabály szerint csak meghatáro-
zott esetekben lehet tőle megkövetelni a munkavégzést.

2. Bizonyos esetekben azonban munkaszüneti napra is beosztható rendes vagy 
rendkívüli munkaidő. Erre akkor kerülhet sor, ha az érintett kormánytisztviselő:

a) a rendeltetése folytán e napon is működő kormányzati igazgatási szervnél 
dolgozik;

b) idényjellegű tevékenységet végez;
c) társadalmi közszükségletet kielégítő vagy külföldre történő szolgáltatás 

nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges mun-
kát végez, vagy

d) külföldön végez munkát [Kit. 120. § (2) bek., 122. § (6) bek. a) pont].
Ezen túlmenően rendkívüli munkaidő elrendelhető baleset, elemi csapás, súlyos 

kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen és súlyos veszély meg-
előzése, elhárítása érdekében [Kit. 122. § (5) bek.]. A bírói gyakorlat értelmében 
a munkaszüneti napon történő munkavégzést egyéb esetekben nem lehetséges 
előírni, a kiterjesztő értelmezésnek pedig ezen esetekkel összefüggésben nincs 
helye.294

294 EBH2010. 2157.
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a) A Kit. rendelkezése értelmében a kormányzati igazgatási szerv akkor minősül a 
munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, ha a tevékenység igény-
bevételére:

aa) a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy álta-
lánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján, vagy

ab) baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet 
fenyegető veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdeké-
ben kerül sor [Kit. 120. § (3) bek.].

aa) Az első esetben [Kit. 120. § (3) bek. a) pont] az szükséges, hogy a kormányzati 
igazgatási szerv által ellátott tevékenység igénybevétele kifejezetten a munkaszü-
neti naphoz közvetlenül kapcsolódjék, azaz a szerv olyan tevékenységet folytas-
son, amely kifejezetten a munkaszüneti naphoz kötődik, annak funkcióját valósítja 
meg. Ezzel összefüggésben a munkaszüneti nap rendeltetéséből szükséges kiin-
dulni, mely „a pihenést, a szórakozást, a kikapcsolódást, a hitéleti tevékenységbe, 
illetve a nemzeti megemlékezésbe való bekapcsolódást”295 célozza. A definíció sze-
rint a kormányzati igazgatási szerv mindezekhez kötődő tevékenységét a szintén 
a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó általánosan elfogadott társadalmi 
szokásból eredő igény kell hogy motiválja.

ab) A második fordulat [Kit. 120. § (3) bek. b) pont] tekintetében nem arról 
van szó, hogy a kormányzati igazgatási szerv kifejezetten csak a munkaszüneti 
naphoz kötődően folytat olyan tevékenységet, amelynek igénybevételére baleset, 
elemi csapás, súlyos kár, valamint az egészséget vagy a környezetet fenyegető 
veszély megelőzése vagy elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül 
sor, hanem arról, hogy az ilyen típusú tevékenységet – annak jellegéből adódóan –  
e napokon kívül (minden bizonnyal az év többi napján) is kifejti.

b) A munkáltató tevékenysége akkor minősül idényjellegűnek [Kit. 120. § (2) 
bek. b) pont], ha a munkaszervezéstől függetlenül az év valamely időszakához 
vagy időpontjához kötődik [Kit. 280. § (2) bek. 23. pont]. A fogalom tekinteté-
ben hangsúlyozandó, hogy a munkaszervezéstől független, objektív ok kell ahhoz, 
hogy az idényjellegű tevékenységről beszéljünk, azaz a tevékenység felmerülését 
a munkáltató ne legyen képes befolyásolni. A tevékenység idényjellegűvé minősí-
tése – melyez annak valamennyi körülményét, így a feladatok egymásra épülését, 
összefüggéseit is vizsgálni szükséges296 – nem függhet attól sem pusztán, hogy 
a kormányzati igazgatási szerv mikor tekinti hatékonyabbnak vagy célszerűnek a 
feladatok elvégzését. A tevékenység, és az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzésé-
nek szükségessége az év valamely időszakában vagy időpontjában azért kell, hogy 
felmerüljön, melyre többnyire az időjárással, évszakok természetével kapcsolatos 
objektív okokból kerül sor, de a mindennapi élet, megszokott ciklikusságával is  
 
 
295 Pál (2020): i. m. 400.
296 BH2006. 29.
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összefügghet (gondoljunk például az ügyfelek számára jogszabályban előírt határ-
időkre, és az ezekkel kapcsolatos hatósági feladatok elvégzésére, vagy a bizonyos 
termékek, illetve szolgáltatások iránt az év egy adott időszakában – például ünne-
pek kapcsán – megnövekedett kereslet folytán felmerülő célzott hatósági ellenőr-
zések lefolytatására). Az idényjellegű tevékenység közvetlen következménye, hogy 
az „idényben” megnövekednek a kormányzati igazgatási szerv feladatai a többi, 
idényen kívüli időszakokhoz képest, és ez az adott időszakra vetítve többlet munka-
végzési igényt vált ki. Az is természetesen, hogy amennyiben átalakulnak, meg-
változnak az idényjelleget megalapozó körülmények (például változik a határidőt 
előíró jogszabály), maga a tevékenység minősítése is módosulhat.297

c) A következő fordulat tulajdonképpen – noha nincs tudomásunk arról, hogy ez a 
kérdés a bírói gyakorlatban felmerült volna – lényegében valamennyi kormánytiszt-
viselőre és kormányzati igazgatási szervre igaz, ugyanis általánosságban közös jel-
lemzőjük, hogy a közszolgálat, a közigazgatás funkcióinak működtetése társadalmi 
közszükségletet kielégítő munkavégzést feltételez. Ebből következően elviekben 
aligha lehet olyan kormánytisztviselő, akit munkaszüneti napon a Kit. 120. § (2) 
bekezdés d) pontjának e fordulata alapján ne lehetne munkavégzésre kötelezni.

Szintén munkavégzésre lehet kötelezni azt a kormánytisztviselőt, aki a szolgál-
tatás jellegéből eredően a külföldre történő szolgáltatás nyújtásához munkaszüneti 
napon szükséges munkát végez [Kit. 120. § (2) bek. c) pont]. Ez a fordulat olyan 
szolgáltatásokra vonatkozik, amelyeket külföldön vesznek igénybe, így a külföl-
dön munkát végző kormánytisztviselők munkájának támogatása is ilyen lehet (ha 
például munkaszüneti napon vagy az azt követő napon kerül sor egy ülésre, és a 
hatékony részvételhez Magyarországról kell háttértámogatást adni számukra).

d) A kormánytisztviselő külföldi munkavégzésének [Kit. 120. § (2) bek. d) pont] 
 értelemszerűen igazodnia kell annak az országnak a működéséhez, amelyben tar-
tózkodik. Ilyen esetben a köz szolgálatának elsődlegessége és a hatékonyság kö-
vetelménye felülírja a nemzeti és vallási ünnepek megtartásához fűződő magán-
érdeket, ezért a magyar munkaszüneti napokra is be lehet osztani munkaidőt. 
Megjegyzendő, hogy azokban az államokban, amelyekben a magyarhoz hasonlóan 
alakulnak egyes munkaszüneti napok, értelemszerűen nem jelent mindez problé-
mát.

3. Mivel a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által évenként kiadott, az ál-
talános munkarendben foglalkoztatott munkavállalók munkaidő-beosztásának a 
munkaszüneti napok miatti változtatását szabályozó rendeletet a kormánytisztvi-
selőkre is alkalmazni kell [Kit. 120. § (5) bek.], az a kormánytisztviselők munka-
rendjére értelemszerűen kihatással bír. A miniszteri rendeletben testet öltő sza-
bályozás lényege, hogy a munkaszünet napra tekintettel az Mt. szerinti általános 
munkarend (hétfőtől péntekig tartó) egyes munkanapjait heti pihenőnappal váltja 
fel, és a szintén Mt. szerinti általános munkarend szombatra eső heti pihenőnapját 

297 Bankó–Berke–Kiss (2019): i. m. 415.
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munkanappá nyilvánítja. Mindez azt eredményezi, hogy az Mt. szerinti általános 
munkarend két egymást követő héten módosul, mégpedig oly módon, hogy lehe-
tőség szerint a munkaszüneti nappal érintett héten „hosszú hétvégék” jöjjenek 
létre, azaz a hétfői vagy a pénteki munkanap heti pihenőnap legyen akkor, amikor 
a munkaszüneti nap keddre vagy csütörtökre esik. Ebből következik, hogy a másik, 
általában ezt megelőző héten a szombat munkanappá változik. Az Mt. 102. § (5) 
bekezdése értelmében ennek során a vasárnap nem nyilvánítható munkanappá, és 
a változtatásnak azonos naptári hónapra kell esnie.

A Kit. rendelkezése értelmében az érintett heteken az általános munkarend 
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerint alakul. A munkáltatói 
jogkör gyakorlója ugyanakkor eltérhet a miniszteri rendeletben ily módon megálla-
pított általános munkarendtől, ennek feltétele, ha egyenlőtlen munkaidőbeosztást, 
azaz munkaidőkeretet alkalmaz.298

Kapcsolódó jogi szabályozás a 120. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.

Kapcsolódó joggyakorlat a 120. §-hoz
−	 EBH2010. 2157.
−	 BH2006. 29.

121. § [A munkaközi szünet és a pihenőidő]

(1) Ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja, a kormánytisztviselő ré-
szére a munkaidőn túl – a munkavégzés megszakításával – napi harminc 
perc, valamint minden további három óra munkavégzés után a kormány-
tisztviselő részére legalább húsz perc munkaközi szünetet kell egybefüg-
gően biztosítani.

(2) A kormánytisztviselőnek a munkaközi szünetet úgy kell igénybe ven-
nie, hogy – szükség szerint a munkaközi szünet megszakításával is – veze-
tője rendelkezésére tudjon állni. A vezető rendelkezése miatt megszakított 
munkaközi szünet munkaidőnek minősül, amire a megszakítás idejével 
megegyező mértékű munkaközi szünetet kell biztosítani a megszakításra 
okot adó körülmény megszűnését követően azonnal.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a beosztás szerinti napi munkaidőbe 
a rendkívüli munkavégzésre fordított idő tartamát be kell számítani.

(4) A kormánytisztviselő részére a napi munkájának befejezése és a kö-
vetkező napi munkakezdés között legalább tizenegy óra egybefüggő pihe-
nőidőt (napi pihenőidő) kell biztosítani.

298 Pál (2020): i. m. 408–409.
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(5) A kormánytisztviselőt a készenlétet követően, ha munkát nem vég-
zett, nem illeti meg pihenőidő.

(6) A kormánytisztviselőt hetenként két egymást követő pihenőnap illeti 
meg, ezek közül az egyiknek vasárnapra kell esnie (heti pihenőnap).

1. A munkaidő beosztása egyben feltételezi a pihenőidők beosztását, kiadását is.  
A Kit. e szakasza háromféle pihenőidőt nevesít; a munkaközi szünetet, a napi pihe-
nőidőt, valamint a heti pihenőnapot (heti pihenőidőt).

2. A munkaközi szünet célja, hogy a kormánytisztviselő részére a munkaidő meg-
szakításával megfelelő időt biztosítson az adott munkanapon annak érdekében, 
hogy ezt az időt szabadon felhasználva lehetősége nyíljon étkezni, adott esetben 
regenerálódni (pihenni a munkanap közben), illetve egyéb személyes szükségleteit 
kielégíteni. A munkaközi szünet egyaránt megilleti az általános teljes napi munka-
idős és a részmunkaidős kormánytisztviselőket is. A bírói gyakorlat szerint azonban 
a kötetlen munkarend esetén a kormánytisztviselő számára munkaközi szünetet 
külön nem kell biztosítani.299

a) Noha a dohányzásra külön időt nem ír elő a Kit., a munkaközi szünetet –  
az erre vonatkozó, a nemdohányzók védelme érdekében megtartandó egyéb elő-
írások megtartásával – e célra is felhasználhatja az érintett kormánytisztviselő.  
A dohányzás lehetőségének biztosítására egyebekben a munkáltatói jogkör gya-
korlója alakíthat ki, de nem köteles kialakítani további, a munkaidőt érintő szabá-
lyokat.

b) Mint ahogyan azt fentebb már említettük, jelentős változást eszközölt a Kit. a 
munkaközi szünettel kapcsolatosan; a kormánytisztviselőt a napi hatórányi mun-
kaidőt meghaladó munkavégzés után megillető harminc percnyi munkaközi szü-
net, valamint a minden további háromórányi munkavégzés után járó további húsz 
percnyi munkaközi szünet ugyanis – szemben a korábbi szabályozással – már nem 
számít bele a napi munkaidőbe, azon felül, a munkavégzés megszakításával kell 
azt a napi munkarendbe beilleszteni. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy számos 
kormányzati igazgatási szervnél annak érdekében, hogy megtartsák a Kttv. sze-
rinti általános munkarendből a pénteki hatórás beosztás szerinti napi munkaidőt, 
a korábbi munkarend helyett, mely szerint hétfőtől csütörtökig 8.00 órától 16.30 
óráig kellett dolgozni, most 8.00 órától 17.00 óráig tart a napi munkavégzés tar-
tama. Azaz hétfőtől csütörtökig nyolc és fél óra kerül beosztásra fél óra munkaközi 
szünettel, pénteken – amelynél a beosztott napi munkaidő nem haladja meg a 
hat órát, ezért nem kell munkaközi szünetet kiadni – pedig hat óra. Mivel azonban 
az általános napi munkarendet nem határozza meg a törvény, a munkáltatói jog-
kör gyakorlójának hatáskörébe tartozik a napi plusz 30 perc ledolgozásának meg-
szervezése is, ami akár megoldható úgy is, hogy hétfőtől péntekig is 16.30 óráig 

299 EBH2016. 30.
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kell dolgozni fél órás munkaközi szünetekkel. Ugyanakkor számos más munkaidő- 
beosztás elképzelhető a hét egyes munkanapjaira.

c) A munkaközi szünet általános szabály szerint nem minősül munkaidőnek, ezért 
arra díjazás sem illeti meg a kormánytisztviselőt. Kivétel ez alól, amint erre a mun-
kaidő fogalma kapcsán utaltunk, a készenléti jellegű feladatkör, amelynél a munka-
közi szünet beleszámít a munkaidőbe (lásd a Kit. 118. §-ához fűzött magyarázatot).

A munkaközi szünet kiadása tekintetében – az általános szabályokkal összhang-
ban – a rendkívüli munkaidőt is be kell számítani a beosztás szerinti napi munka-
időbe. Így amennyiben a kormánytisztviselő beosztott napi munkaideje egy adott 
munkanapon csak hat óra vagy ennél rövidebb idő, ám számára a munkáltatói 
jogkör gyakorlója e munkaidő-beosztástól eltérően rendkívüli munkaidőt rendel el, 
amelynél fogva a tényleges munkavégzés ideje meghaladja a hat órát, számára 
is biztosítani kell aznap a harminc perc munkaközi szünetet. Értelemszerűen, ha 
ugyanezen a napon a rendkívüli munkaidővel együtt több mint kilenc órát dolgozik, 
úgy a további húsz perc munkaközi szünet is jár számára.

A munkaközi szünetet egybefüggően kell biztosítani. A kormánytisztviselő a 
munkaközi szünet alatt is elérhető kell hogy legyen a munkáltatói jogkör gyakor-
lója számára; azaz a tisztviselőnek a munkaközi szünet megszakításával bármikor 
a vezetője rendelkezésére kell állnia, ha a vezető ezt kéri. A vezető rendelkezé-
se miatt megszakított munkaközi szünet azonban munkaidőnek minősül, ezért a 
megszakítás idejével megegyező mértékű munkaközi szünetet kell biztosítani a 
megszakításra okot adó körülmény megszűnését követően azonnal a kormánytiszt-
viselő részére. Megítélésünk szerint erre az esetre is irányadó a Kúria ítéletének 
azon okfejtése, miszerint a munkaközi szünet alatt végzett munka munkaidőnek 
minősül, de mivel a rendes munkaidőben történik, a rendkívüli munkavégzés telje-
sítése ebben az esetben kizárt.300

d) A munkaközi szünet igénybevételének időpontját a munkáltatói jogkör gyakor-
lója határozhatja meg, de akár úgy is rendelkezhet, hogy ezt átengedi a kormány-
tisztviselőnek. Ezen túlmenően a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaközi szü-
net tartamára irányadó magatartási szabályokat is előírhat. Ezeket a kérdéseket 
indokolt a közszolgálati szabályzatban rendezni, melynek során meg kell tartani az 
általános magatartási követelményeket is. Noha a Kit. nem határozza meg, hogy 
az adott munkanapon belül hány óra munkavégzést követően lehet vagy kell kiad-
ni a munkaközi szünetet, minden bizonnyal figyelemmel kell lennie a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának a munkaközi szünet rendeltetésére. Így bizonyosan nincs 
összhangban ezzel az a megoldás, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaközi 
szünet kiadását röviddel a munkavégzés megkezdése után rendeli el.

e) A munkaközi szünetet el kell határolni egyfelől a képernyő előtti munkavégzésre 
tekintettel biztosított foglalkozás-egészségügyi, munkavédelmi jellegű szünettől. 
Ez esetben arról van szó, hogy a munkáltató köteles úgy megszervezni a munka-
folyamatokat, hogy a folyamatos képernyő előtti munkavégzést óránként (azaz 

300 Kúria Mfv.II.10.185/2014/6.
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az adott munkanap valamennyi órájában) legalább tízperces össze nem vonható 
szünetek szakítsák meg. Ezen túlmenően felhívjuk a figyelmet arra is, hogy a kép-
ernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje a napi hat órát ne haladja meg. 
A megszakítás a képernyő előtti munkatevékenységre vonatkozik, egyéb feladat 
ellátására, amely ezzel nem jár, a munkáltatói jogkör gyakorlója utasíthatja a kor-
mánytisztviselőt. Látható, hogy a képernyő előtti munkavégzésre tekintettel ki-
adott szünet munkaidő, és nem pihenőidő, mint a munkaközi szünet. Amennyiben 
a képernyő előtti munkavégzés megszakítása a munkavégzés céljára tekintettel 
más életét, testi épségét, valamint egyes vagyontárgyak biztonságát veszélyez-
teti, vagy az adott technológia miatt nem lehetséges, a munkáltató köteles úgy 
megszervezni a munkahelyen a napi munkavégzést, hogy a kormánytisztviselőt 
érő képernyő előtti megterhelés csökkentése érdekében a képernyős munkavég-
zést rendszeres időszakonként – a munka jellegéhez igazodóan a veszélyhelyzet 
kizárásával – szünetekkel szakítsák meg, vagy más tevékenységgel cseréljék fel. 
A munkavégzés megszakításának egyszeri időtartama ebben az esetben sem lehet 
kevesebb, mint tíz perc, és a képernyő előtti tényleges munkavégzés összes ideje 
nem haladhatja meg a napi munkaidő hetvenöt százalékát.301

Megjegyzendő, hogy a klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése cél-
jából is szükséges munkaszervezési intézkedéseket tenni. Eszerint egyebek mellett 
a munkaidő részeként óránként legalább öt, de legfeljebb tíz perces pihenőidőt kell 
közbeiktatni, ha a munkahelyi klíma zárt téri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket 
meghaladja, valamint akkor is, ha a munkavégzés ún. hidegnek minősülő munka-
helyen valósul meg. Ez utóbbi valójában nem túl gyakorta fordul elő a közszolgálat-
ban, ugyanis itt arról van szó, hogy a várható napi középhőmérséklet a munkaidő 
50%-nál hosszabb időtartamban szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot vagy zárt téri 
munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.302

f) Megjegyzendő, hogy a munkaközi szünet kiadásának időpontját nem kötelező 
ugyan nyilvántartani, a kormányzati igazgatási szervnek azonban tudnia kell vita 
esetén bizonyítani, hogy a munkaközi szünet kiadása a törvénynek megfelelően 
megtörtént.303 Azzal azonban munkaidő-nyilvántartásból naprakészen megállapít-
hatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidőnek [Kit. 133. § (2) 
bek.], következtetni lehet a munkaközi szünet kiadására is, ezen túlmenően nincs 
akadálya annak, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója kifejezetten előírja a mun-
kaközi szünet nyilvántartását.

3. A két munkanap közötti pihenőidő, amely a kormánytisztviselő pihenését, rege-
ne rálódását szolgálja, az ún. napi pihenőidő. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a 
hazautazás és a munkahelyre utazás is a napi pihenő tartamára esik, így közvetlen 
rendeltetésén felül az utazást is ez idő alatt kell a kormánytisztviselőnek teljesítenie. 

301 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és 
biztonsági követelményeiről 4. §.

302 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelmé-
nyeinek minimális szintjéről 7. § (8) bek.

303 Pál (2020): i. m. 447.
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A kormánytisztviselő jogosult a legalább tizenegy óra egybefüggő napi pihenőidőre 
is, amit a napi munkájának befejezése és a következő napi munkakezdés között 
kell számára biztosítani. Nem illeti meg viszont a napi pihenőidő a kormánytiszt-
viselőt a készenlétet követően, ha a készenlét ideje alatt nem végzett munkát [Kit. 
121. § (4)–(5) bek.].304 Értelemszerűen az ügyeletet követően jár a napi pihenőidő, 
mivel annak tartama munkaidőnek minősül.

Ha a kormánytisztviselő napi munkájának befejezését követően nem állna ren-
delkezésre a tizenegy óra napi pihenőidő a következő munkanap kezdetéig (mert 
például rendkívüli munkaidőt rendeltek el számára a beosztott napi munkaidőn 
felül, ami 22 óráig tartott, és másnap 8 órakor kellene felvennie a munkát), a 
munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a napi pihenőidőt biztosítani számára, így 
legkorábban 9 órakor kezdheti meg a munkát. A Legfelsőbb Bíróság Munkaügyi Kol-
légiumának irányadónak tekinthető 17. számú állásfoglalása értelmében ilyenkor a 
kormánytisztviselő csak a Kit. szerinti napi pihenőidő elteltével állítható munkába, 
és a beosztás szerinti munkaidő kezdetétől a munkába állásig terjedő időt teljesí-
tett munkaidőnek kell tekinteni, amire illetmény jár az állásidő szabályai szerint.

Az Alkotmánybíróság 12/2020. (VI. 22.) AB határozatával összefüggően lásd 
alább a heti pihenőnap és a heti pihenőidővel kapcsolatosan kifejtett magyarázatot.

4. Amint erről korábban már volt szó, a kormánytisztviselőt heti pihenőnapként 
hetenként két egymást követő pihenőnap illeti meg, ezek közül az egyiknek vasár-
napra kell esnie [Kit. 121. § (6) bek.]. Ebből következően a heti pihenőnap – álta-
lános szabály szerint – vagy szombat és vasárnap vagy vasárnap és hétfő lehet.

a) Ahogyan ezt kifejtettük, annak ellenére, hogy a Kit. nem mondja ki ezt kife-
jezetten, arra juthatunk, hogy lehetőség van a heti pihenőnapok egyenlőtlen be-
osztására, illetve arra is, hogy heti pihenőnapok helyett heti pihenőidő kerüljön 
kiadásra. Abból, hogy a Kit. 127. § (2) bekezdés b) pontja, a 152. § (1) bekezdés 
b) pontja egyes kormánytisztviselőknél kifejezetten megtiltja a heti pihenőnapok 
egyenlőtlen beosztását (azaz nem egymást követő napokra esik a két pihenőnap, 
illetve a hetente kiadott számuk változhat – például egyik héten egy, másik héten 
három pihenőnap kerül kiadásra), továbbá abból, hogy a Kit. 123. § (9) bekezdése, 
a 137. § (1) bekezdése utal a heti pihenőidő jogintézményére, arra lehet következ-
tetni, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójának lehetősége van a heti pihenőnapok 
egyenlőtlen beosztására, illetve a heti pihenőnap helyett a heti pihenőidő biztosí-
tására. Amint azt kifejtettük, indokolt az erre irányadó szabályokat közszolgálati 
szabályzatban rendezni.

b) A heti pihenőidő lényege, hogy míg a heti pihenőnap a munkanap befejezését 
követően kezdődik és a munkanap kezdetekor fejeződik be, addig a heti pihenőidő 
a beosztás szerinti munkaidőhöz igazodik, azaz a beosztás szerinti munkaidő befe-
jezésekor kezdődik és a munkanap beosztás szerinti munkaidejének a kezdetekor 
ér véget.305

304 Vö. BH2016. 249.
305 Uo. 373.
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c) Megjegyezzük, hogy a Kit. a korábbi szabályozástól eltérően nem rögzíti, hogy 
egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén hat egybefüggő munkanapot követően leg-
alább egy heti pihenőnapot be kell osztani.306 A helyes értelmezés alapján ugyan-
akkor arra következtethetünk, hogy mivel az egyik heti pihenőnapnak vasárnap kell 
lennie, a munkaidőt úgy kell beosztani, hogy hat egymást követő munkanap után 
legalább egy vasárnapi heti pihenőnap beosztása kötelező. A Kit. ugyanis nem tesz 
említést arról, hogy vasárnapra beosztható lenne rendes munkaidő.

d) Végezetül, mivel a napi pihenőidő és a heti pihenőnapok beosztását a jelentősé-
génél fogva lényegbevágóan érinti, itt szükséges foglalkozni röviden az Alkotmány-
bíróság 12/2020. (VI. 22.) AB határozatával, amely a Kúria által meghozott íté-
let elleni alkotmányjogi panasz alapján kimondta, hogy nem egyeztethető össze 
az Alaptörvény XVII. cikk (4) bekezdésével az a jogértelmezés, miszerint a napi 
 pihenőidő és a heti pihenőnap egy időben is kiadható. Az Alaptörvény azon ren-
delkezéséből, miszerint minden munkavállalónak joga van a napi és heti pihenő-
időhöz, valamint az éves fizetett szabadsághoz, az következik, hogy – a pihenőidők 
eltérő rendeltetésére tekintettel – a napi és heti pihenőidő önálló jogcímen illeti 
meg a munkavállalókat (és hozzátehetjük, egyúttal a kormánytisztviselőket is). Az 
Alkotmánybíróság ezen jogértelmezésének tehát nem felel meg az a munkaidő- 
beosztás, amely a napi és a heti pihenőidőket úgy osztja be, hogy azok együtte-
sen, egyazon időszakban telnek. Ha tehát a kormányzati igazgatási szerv olyan 
munkarendet alkalmaz, amelyben a munkanapok például hétfő és péntek közé 
 esnek, és a két heti pihenőnap szombatra és a vasárnapra – mint naptári napokra –  
esik, úgy a kormánytisztviselő számára pénteken a munkavégzésnek be kellene 
fejeződnie 13 órakor, mivel csak így biztosítható, hogy a tizenegy órás napi pihe-
nőidő kiadását követően szombat nulla órakor elkezdődjék a heti első pihenőnap.  
A pénteki munkanapon a munkavégzés befejezését követően – az Alkotmány-
bíróság döntése alapján – ugyanis biztosítani kellene a kormánytisztviselő számá ra 
tizenegy órás napi pihenőidőt, majd két nap heti pihenőidőt.

Abban az esetben azonban, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a heti pihenő-
napok helyett heti pihenőidőt alkalmaz (például nem két teljes naptári napot, ha-
nem kétszer huszonnégy órás, azaz összesen negyvennyolc órás heti pihenőidőt 
biztosít), akkor a pénteki munkavégzés legkésőbb 20 órai befejezése sem okoz 
gondot az Alkotmánybíróság értelmezésének fényében, hiszen előbb kiadásra ke-
rül a tizenegy órás napi pihenőidő szombaton hajnali 7 óráig, majd hétfő 7 óráig 
kiadásra kerül a negyvennyolc órás heti pihenőidő, amikor is legkorábban reggel 7 
órakor kezdődhet a hétfői munkanap.

306 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 
igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezett-
ségekről, valamint a távmunkavégzésről 5. § (2) bek.
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 121. §-hoz
−	 Alaptörvény
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális 

egészségügyi és biztonsági követelményeiről
−	 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavé-

delmi követelményeinek minimális szintjéről
−	 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pi-

henőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a mun-
káltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről

Kapcsolódó joggyakorlat a 121. §-hoz
−	 EBH2016. 30.
−	 Kúria Mfv.II.10.185/2014/6.
−	 BH2016. 249.
−	 MK 17. számú állásfoglalás
−	 12/2020. (VI. 22.) AB határozat

122. § [A rendkívüli munkaidő]

(1) Rendkívüli esetben a kormánytisztviselő a beosztás szerinti munka-
idején felül is köteles munkát végezni.

(2) Rendkívüli munkaidő
a) a munkaidő-beosztástól eltérő munkaidő,
b) a munkaidőkereten felüli munkaidő,
c) az ügyelet tartama, továbbá
d) a készenlét alatt elrendelt munkavégzés esetén a munkahelyre 

érkezéstől a munkavégzés befejezéséig – ha a kormánytisztvi-
selőnek több helyen kell munkát végeznie, az első munkavégzési 
helyre érkezéstől az utolsó munkavégzési helyen történő munka-
végzés befejezéséig – terjedő időtartam.

(3) Nem minősül rendkívüli munkaidőnek, ha a kormánytisztviselő az 
engedélyezett távollét idejét a munkáltatói jogkör gyakorlójával történt 
megállapodás alapján ledolgozza.

(4) A rendkívüli munkaidőt a kormánytisztviselő kérése esetén írásban 
kell elrendelni. Az ilyen munkavégzés elrendelésének, nyilvántartásának 
és elszámolásának rendjét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

(5) Nem korlátozott a rendkívüli munkaidő elrendelése baleset, elemi 
csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenyegető közvetlen 
és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében.
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(6) Munkaszüneti napon rendkívüli munkaidő
a) a rendes munkaidőben e napon is foglalkoztatható kormánytiszt-

viselő számára, vagy
a) az (5) bekezdésben meghatározott esetben

rendelhető el.
(7) A rendkívüli munkaidő elrendelése nem veszélyeztetheti a kormány-

tisztviselő testi épségét, egészségét, továbbá nem jelenthet személyi, csa-
ládi és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan terhet.

(8) Teljes napi munkaidő esetén naptári évenként kettőszáz óra rendkí-
vüli munkaidő rendelhető el.

(9) A (8) bekezdésben foglaltakat arányosan kell alkalmazni, ha a kor-
mányzati szolgálati jogviszony

a) év közben kezdődött,
b) határozott időre jött létre,
c) részmunkaidőre jött létre.

1. A Kit. lehetővé teszi, hogy a kormánytisztviselőt a beosztása szerinti munka-
idején felül is munkára kötelezzék, ha azt rendkívüli körülmény indokolja [Kit. 
122. § (1) bek.]. Rendkívüli munkaidőről akkor beszélünk, ha a munkáltatói jogkör 
gyakorlója a kormánytisztviselőt a rendes munkaidő tartamát meghaladóan vagy a 
rendes munkaidőtől eltérően kötelezi rendelkezésre állásra, illetve munkavégzésre. 
A rendkívüli munkaidő is munkaidő, ebből a szempontból általánosságban osztja 
annak jogi megítélését, ugyanakkor figyelemmel arra, hogy olyan időszakokat hasít 
ki a kormánytisztviselő életéből, amelyek eredetileg nem a kormányzati igazga-
tási szerv, hanem a kormánytisztviselő rendelkezésére álltak – a kormánytiszt-
viselő pihenőideje volt –, mégis különös szabályozás alá esik. Egyfelől látni kell, 
hogy a rendkívüli munkaidő léte a kormányzati szolgálati jogviszony (és általában 
a munka jogviszonyok) sajátosságaiból fakad, azaz a munkáltatói oldalon a jogvi-
szony rendeltetése és annak keretjellege folytán bizonyos esetekben szükségessé 
válhat a rendelkezésre állási és a munkavégzési kötelezettség – tulajdonképpen a 
kinevezés határait szétfeszítő – előírása. Másfelől – figyelemmel arra, hogy a kor-
mánytisztviselő pihenőidejének igénybevételére kerül sor a rendkívüli munkaidő 
elrendelésekor – számos különös szabály vonatkozik ennek lehetőségére, korláta-
ira, valamint annak az ellentételezésére. A rendkívüli munkavégzés lehetőségének 
biztosítása mellett szól egyben a köz szolgálatának elsődlegessége is.

a) A rendkívüli munkaidő elrendelésére, noha az a munkáltatói jogkör gyakorló-
jának mérlegelési jogkörébe tartozik, csak rendkívüli esetben kerülhet sor. Ebből 
következően a munkáltatói jogkör gyakorlója csak szűk körben élhet e lehetőség-
gel. A rendkívüli eset megítélésünk szerint olyan esetekben jogosítja fel a jogkör 
gyakorlóját rendkívüli munkaidő elrendelésére, amelyek előre nem láthatók, vagy 
amelyeket a munkavégzésre, feladatellátásra irányadó általános körülményektől 
eltérő helyzet idéz elő, és a feladatok elvégzése más eszközökkel az adott körül-
mények között nem biztosítható.
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Nem jogszerű tehát, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója eleve „számol” a rend-
kívüli munkavégzés lehetőségével, és rendszeresen, „rendkívüli ok” nélkül – pusz-
tán a működéséből fakadó sajátosságok általános tapasztalataira, követelményeire 
hagyatkozva – építi be a mindennapos munkafolyamatokba a rendkívüli munkaidőt 
mint a munkaszervezés rutinszerűen, rendszeresen alkalmazott eszközét. A rend-
kívüli munkaidő alkalmazása ezek alapján nem lehet „előre tervezett”.

b) Noha a munkáltatói jogkör gyakorlója nem köteles az elrendelés során indokolni 
a rendkívüliséget, vita esetén azonban tudnia kell igazolni azt. A kormánytisztvi-
selő a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzésre irányuló jogszerű utasítást 
nem jogosult megtagadni. A jogellenesen elrendelt rendkívüli munkavégzésre adott 
utasítást a kormánytisztviselő azonban megtagadhatja [Kit. 94. § (2) bek. b) pont]. 
Ha a rendkívüli munkaidő elrendelése jogellenes, a kormányzati igazgatási szervet 
nem mentesíti ez alól az sem, ha maga a kormánytisztviselő saját elhatározásából 
hozzájárult az ilyen munkavégzéshez.307

c) Megjegyzendő, hogy a rendkívüli munkaidő korlátja nem csupán a rendkívüli 
eset megléte, hanem egyúttal az általános magatartási követelmények (például 
joggal való visszaélés tilalma), valamint az egészséges és biztonságos munkavég-
zés követelményének a megtartása is [Kit. 119. § (3) bek.]. Alapvető garanciá-
lis szabály továbbá, hogy a rendkívüli munkaidő elrendelése nem veszélyeztetheti 
a kormánytisztviselő testi épségét, egészségét, továbbá nem jelenthet személyi, 
családi és egyéb körülményeire tekintettel aránytalan terhet sem [Kit. 122. § (7) 
bek.]. Amennyiben a kormánytisztviselő idős, beteg hozzátartozóját látja el mun-
kaidő után, elképzelhető olyan helyzet, amelynél fogva a rendkívüli munkaidő el-
rendelése aránytalan terhet jelentene számára.

d) A rendkívüli munkaidő elrendelése különös alaki kötöttséget nem igényel. Azt 
csak abban az esetben kell írásban elrendelni, ha a kormánytisztviselő kéri. Az 
ilyen munkavégzés elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendjét 
a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg [Kit. 122. § (4) bek.]. A rendkívüli 
munkaidő elrendelésének szabályait a közszolgálati szabályzatnak kell tartalmaznia 
[R6. 19. § (1) bek. d) pont de) alpont].

e) A bírói gyakorlat értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlója rendelkezésének 
nem minden esetben kell kifejezettnek lennie. Ha ugyanis a munkáltató hallgató-
lagosan tudomásul veszi az érdekében történt munkavégzést (például a kormány-
tisztviselő heti pihenőnapján), kifejezett rendelkezés, illetve egyedi utasítás hiá-
nyában is munkaidőről beszélhetünk. Ilyen esetben a munkáltatói jogkört gyakorló 
ráutaló magatartásával kerül sor a munkavégzésre. Ha ugyanis a kormánytisztviselő 
a munkakörébe tartozó feladatok ellátása érdekében, a munkáltató tudtával végez 
munkát a munkaidőn túl, e munkavégzés a munkáltató érdekét szolgálja, ezért a  
 

307 EBH2001. 570.
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rendkívüli munkaidőben való munkavégzés ellentételezésére jogosult.308 Ugyanez a 
megítélése annak is, ha a rendkívüli munkavégzés elrendelésére jogosult személy 
tudomásul veszi, hogy a kormánytisztviselő ilyen munkát végez, és ez a munkálta-
tó érdekében szükséges és indokolt, így igazolást nyer, hogy a munka elvégzésére 
– elrendelés hiányában is – a munkáltató érdekeit szem előtt tartva szükség volt.309 
Ráutaló magatartásnak kell tekinteni azt is, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója 
olyan mennyiségű vagy olyan jellegű feladatok ad a kormánytisztviselőnek, ame-
lyek elvégzése rendes munkaidőben adott körülmények között lehetetlen.310 Ha 
azonban a kormánytisztviselő a munkáltatói jogkört gyakorló kifejezett utasítása 
ellenére végzett munkát a munkaidején túl, annak időtartama nem minősülhet 
rendkívüli munkaidőnek akkor sem, ha a munkavégzés a munkáltató érdekében 
történt.311 Önmagában a kormánytisztviselő munkahelyen tartózkodása sem ala-
pozza meg értelemszerűen a rendkívüli munkaidő megállapítását.

2. Akkor minősül rendkívülinek a munkaidő, ha:
a) az eltér a munkaidő-beosztástól (azaz a beosztott munkaidőn felül, lénye-

gében a pihenőidőben kerül sor a munkavégzésre);
b) az a munkaidőkereten felüli;
c) az ügyeletnek minősül (ebben az esetben a munkáltató által előírt helyen 

történő rendelkezésre állásról van szó), vagy
d) a készenlét alatt elrendelt munkavégzésre kerül sor; ebben az esetben a 

munkahelyre érkezéstől a munkavégzés befejezéséig terjedő időtartam 
számít rendkívüli munkaidőnek. Ha a készenlét alatt a kormánytisztviselő-
nek több helyen kell munkát végeznie, az első munkavégzési helyre érke-
zéstől az utolsó munkavégzési helyen történő munkavégzés befejezéséig 
terjedő idő a rendkívüli munkaidő [Kit. 122. § (2) bek.].

A fentebb ismertetett esetben sem minősül rendkívülinek a munkaidő, ha arra 
azért kerül sor, mert a kormánytisztviselő számára korábban távollétet engedé-
lyezett a munkáltatói jogkör gyakorlója, és a kormánytisztviselő ezt dolgozza le a 
megállapodásuk alapján [Kit. 122. § (3) bek.].

Amint azt korábban már kifejtettük a munkaidő-beosztás közlésére irányadó 
szabályok hiánya folytán a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkaidő-beosztástól 
eltérő munkaidő előfordulását [Kit. 122. § (1) bek. a) pont] a munkaidő-beosztás 
módosításának szabályozása segítségével „lecsökkentheti”. Ha ugyanis a közszol-
gálati szabályzat azt rögzíti, hogy a munkaidő-beosztást röviddel a változás ha-
tálybalépése előtt is módosítani lehet, az esetek jelentős részében elkerülhető a 
munkaidő-beosztástól eltérő rendkívüli munkaidő.

3. Teljes napi munkaidő esetén naptári évenként kettőszáz óra rendkívüli munka-
idő rendelhető el [Kit. 122. § (8) bek.]. Ennek csak az arányos része rendelhető 
el, ha a kormányzati szolgálati jogviszony év közben kezdődött, határozott időre 
308 EBH2006. 1443.
309 EBH2002. 788.
310 Pál (2020): i. m. 452.
311 BH2015. 201.
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jött létre, vagy részmunkaidőben történik a foglalkoztatás [Kit. 122. § (9) bek.]. 
Megjegyzendő, hogy amennyiben részmunkaidőben foglalkoztatott kormánytiszt-
viselő jogviszonya év közben kezdődik vagy az év vége előtt a határozott időre 
tekintettel megszűnik, az arányosítást többszörösen is el kell végezni. További kor-
látozást fo galmaz meg a Kit., miszerint a jogszabályban meghatározott egészség-
károsító kockázat fennállásakor, valamint a kormánytisztviselő várandósságának 
megállapításától a gyermeke hároméves koráig, illetve a gyermekét egyedül nevelő 
kormánytisztviselő esetén gyermeke hároméves koráig rendkívüli munkaidő nem 
rendelhető el [Kit. 127. § (2) bek. c) pont, 152. § (1) bek. c) pont, 280. § (1) bek. 
9–10. pont].

Nem szabad elfeledkezni továbbá arról sem, hogy a rendkívüli munkaidő felső 
korlátját jelenti napi, illetve heti szinten a beosztás szerinti napi munkaidő tizen-
két órás, valamint a beosztás szerinti heti munkaidő negyvennyolc órás korlátja, 
mivel a rendes és a rendkívüli munkaidőt ezek tekintetében egybe kell számítani 
[Kit. 119. § (6) és (8) bek.]. Ezen túlmenően az ügyelet tekintetében is különös 
szabályok érvényesülnek, ugyanis az ügyelet időtartama nem haladhatja meg a 
huszonnégy órát, és ebbe az ügyelet megkezdésének napjára beosztott rendes, és 
elrendelt rendkívüli munkaidő tartamát is be kell számítani [Kit. 123. § (7) bek.].

Az időbeli (kétszáz órás) korláttól függetlenül elrendelhető a rendkívüli munka-
idő, ha arra baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet 
fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében kerül sor 
[Kit. 122. § (5) bek.]. Itt szükséges megemlíteni, hogy az itt felsorolt eseteket 
kivéve a gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselő számára – gyermeke há-
roméves korától négyéves koráig – rendkívüli munkaidő csak hozzájárulásával ren-
delhető el [Kit. 152. § (2) bek., 280. § (1) bek. 9–10. pont].

Munkaszüneti napon (és az azzal egy tekintet alá első húsvétvasárnap, valamint 
pünkösdvasárnap) rendkívüli munkaidő csak akkor rendelhető el, ha az érintett 
kormánytisztviselő munkaszüneti napon foglalkoztatható rendes munkaidőben, 
vagy ha arra baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet 
fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében kerül sor 
[Kit. 122. § (6) bek.]. Ezekben az esetekben a súlyos kár fogalmát a köz szolgála-
tának elsődlegesség szempontjából is értékelni kell, azaz a kárnak nem feltétlenül 
kell megítélésünk szerint a kormányzati igazgatási szervnél jelentkeznie, annak a 
szerven kívüli, de az adott szerv funkcióinak ellátásával érintett személyek is lehet-
nek az alanyai. Az itt jelzett esetekben azonos, hogy azok általában váratlanul, 
előre nem látható módon merülnek fel, és kényszerítő szükség teszi indokolttá a 
rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést.

4. A rendkívüli munkaidő ellentételezésére irányadó szabályokat lásd a 124. §-hoz 
fűzött magyarázatnál.
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 122. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 R6.

Kapcsolódó joggyakorlat a 122. §-hoz
−	 EBH2001. 570.
−	 EBH2006. 1443.
−	 BH2015. 201.

123. § [Az ügyelet és a készenlét]

(1) Rendkívüli esetben a kormánytisztviselő a beosztás szerinti mun-
kaidején felül is köteles meghatározott ideig és helyen a munkavégzésre 
rendelkezésre állni.

(2) Négy órát meghaladó időtartamú rendelkezésre állás
a) a társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás folyamatos 

biztosítása, továbbá
b) baleset, elemi csapás, súlyos kár, valamint az egészséget vagy a 

környezetet fenyegető veszély megelőzése, illetve elhárítása
érdekében rendelhető el.
(3) A kormánytisztviselő a rendelkezésre állás tartama alatt köteles 

munkára képes állapotát megőrizni és a hivatali szervezet vezetőjének 
utasítása szerint munkát végezni.

(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő számára meg-
határozhatja a rendelkezésre állás helyét (ügyelet), egyébként a tartózko-
dási helyét a kormánytisztviselő határozza meg oly módon, hogy a hivatali 
szervezet vezetőjének utasítása esetén haladéktalanul rendelkezésre áll-
jon (készenlét).

(5) A rendelkezésre állás elrendelésére a 122. § (4) bekezdését megfe-
lelően alkalmazni kell.

(6) A rendelkezésre állás időtartamát legalább egy héttel korábban, egy 
hónapra előre közölni kell. Ettől a munkáltatói jogkör gyakorlója – különö-
sen indokolt esetben – eltérhet. Az eltérés során az egészséges és bizton-
ságos munkavégzés követelményeire figyelemmel kell lenni.

(7) Az ügyelet időtartama nem haladhatja meg a huszonnégy órát, amely-
be az ügyelet megkezdésének napjára beosztott rendes, és elrendelt rend-
kívüli munkaidő tartamát be kell számítani.

(8) A készenlét havi időtartama a százhatvannyolc órát nem haladhatja 
meg, amelyet munkaidőkeret alkalmazása esetén átlagban kell figyelembe 
venni.
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(9) Készenlét a heti pihenőnap (heti pihenőidő) időtartama alatt csak a 
kormánytisztviselő hozzájárulásával rendelhető el, ha az elrendelést meg-
előző százhatvannyolc órás időszakban a kormánytisztviselő a heti pihe-
nőnapján készenlétet teljesített.

1. A kormányzati igazgatási szerv – a rendkívüli munkaidő elrendelésével azo-
nos megfontolások alapján – jogosult a kormánytisztviselőt (a pihenőideje ter-
hére) rendelkezésre állásra kötelezni. Ez a rendelkezésre állás azonban csak egy 
„előzménykötelezettség” előírását jelenti, ugyanis mind az ügyelet, mind a készen-
lét esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója észszerűen azzal számol, hogy rövid 
időn belül nem csupán a munkavégzés céljából történő rendelkezésre állás, hanem 
maga a munkavégzés szükségessége is felmerülhet. Ezzel függ össze az is, hogy 
a Kit. értelmében a kormánytisztviselő a rendelkezésre állás tartama alatt köteles 
munkára képes állapotát megőrizni, és a hivatali szervezet vezetőjének utasítása 
szerint munkát végezni [Kit. 123. § (3) bek.].312

2. Az ügyelet és a készenlét esetén a kormánytisztviselő a beosztás szerinti mun-
kaidején felül is köteles munkavégzésre rendelkezésre állni [Kit. 123. § (1) bek.]. 
A kettő között az az alapvető különbség, hogy az ügyelet ideje alatt a munkáltatói 
jogkör gyakorlója által kijelölt helyen (jellemzően a rendes munkavégzés helyén) 
kell tartózkodni, míg készenlét esetén a tartózkodási helyét a kormánytisztviselő 
maga határozza meg azzal, hogy a készenlét ideje alatt is elérhetőnek kell lennie 
a kormánytisztviselőnek, mivel a hivatali szervezet vezetőjének utasítása esetén 
haladéktalanul rendelkezésre kell állnia [Kit. 123. § (4) bek.].

3. Ügyelet és készenlét – hasonlóan a rendkívüli munkavégzésnél írottakhoz – 
rendkívüli esetben rendelhető el (lásd a Kit. 122. §-ához fűzött magyarázatot).  
A legfeljebb négy óra tartamú rendelkezésre állás elrendeléséhez „csupán” a rend-
kívüli körülmények fennállása (rendkívüli eset) szükséges. A négy órát megha-
ladó időtartamú rendelkezésre állás azonban csak akkor rendelhető el, ha az a 
társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás folyamatos biztosítása, vagy bal-
eset, elemi csapás, súlyos kár, valamint az egészséget vagy a környezetet fenye-
gető veszély megelőzése, illetve elhárítása miatt szükséges [Kit. 123. § (2) bek.].  
A hosszabb tartamú ügyelet vagy készenlét elrendelését megalapozó két esetcso-
port közül az első fordulat – a társadalmi közszükségletet kielégítő szolgáltatás 
folyamatos biztosítása – viszonylag egyszerűvé teszi a rendelkezésre állás elrende-
lését, hiszen a kormányzati igazgatási szervek jelentős része ilyen szolgáltatások 
biztosításában vesz részt. Kétségtelen azonban, hogy valamennyi, a közigazgatás 
által végrehajtott feladat önmagában nem minősül társadalmi közszükségletet ki-
elégítő szolgáltatásnak, amelynek biztosítását folyamatosan meg kell oldani. Vita 
esetén ennek a feltétlenek a fennállását is a kormányzati igazgatási szervnek kell 
bizonyítania. A második fordulat olyan rendkívüli eseteket foglal magában, amelyek 
bekövetkezése általában nem látható előre, és indokolttá teszik a szükséges intéz-
kedések késedelem nélküli megtételét.
312 BH2016. 249.
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4. A bírói gyakorlat szerint a készenlét teljesítése nem állapítható meg, ha a mun-
kavállaló (kormánytisztviselő) mobiltelefonján való elérhetősége csak lehetőség 
volt, mert a munkáltató nem fűzött ahhoz jogkövetkezményt, ha nem volt elérhe-
tő. Ilyen feltételek mellett nem beszélhetünk a készenlétre jellemző, a munkára 
képes állapot megőrzésére, szükség esetén bármikor munkába állásra vonatkozó 
kötelezettségről.313

Individuális korlátot jelent a készenlét esetén, hogy az a heti pihenőnap (heti 
pihenőidő) időtartama alatt csak a kormánytisztviselő hozzájárulásával rendelhető 
el, ha az elrendelést megelőző százhatvannyolc órás időszakban a kormánytiszt-
viselő a heti pihenőnapján készenlétet teljesített [Kit. 123. § (9) bek.]. Utalni 
szükséges arra is, hogy a jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázat 
fennállásakor, valamint a kormánytisztviselő várandósságának megállapításától a 
gyermeke hároméves koráig, illetve a gyermekét egyedül nevelő kormánytisztvi-
selő esetén gyermeke hároméves koráig készenlét egyáltalán nem rendelhető el 
[Kit. 127. § (2) bek. c) pont, 152. § (1) bek. c) pont]. A gyermekét egyedül neve-
lő kormánytisztviselő számára – gyermeke hároméves korától négyéves koráig –  
készenlét csak hozzájárulásával rendelhető el [Kit. 152. § (2) bek., 280. § (1) bek. 
9–10. pont].

5. A rendelkezésre állást a kormánytisztviselő kérése esetén írásban kell elren-
delni. Az ilyen munkavégzés elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának 
rendjét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg [Kit. 122. § (4) bek., 123. § 
(5) bek.]. (Erre nézve lásd a rendkívüli munkaidő elrendelésével összefüggésben 
írottakat.) A rendelkezésre állás időtartamát legalább egy héttel korábban, egy hó-
napra előre közölni kell. Ettől a munkáltatói jogkör gyakorlója – különösen indokolt 
esetben – eltérhet. Az eltérés során az egészséges és biztonságos munkavégzés 
követelményeire figyelemmel kell lenni [Kit. 123. § (6) bek.].

6. A Kit. az ügyelet időtartamát huszonnégy órában limitálja, amibe az ügyelet 
megkezdésének napjára beosztott rendes és az elrendelt rendkívüli munkaidő tar-
tamát is be kell számítani [Kit. 123. § (7) bek.]. Erre tekintettel ügyelet esetén 
figyelembe kell venni azt is, hogy amennyiben az ügyelet alatt munkavégzés válik 
szükségessé, lehet-e, és ha igen, milyen tartamban lehet munkavégzésre kötelezni 
a kormánytisztviselőt a beosztás szerinti napi munkaidő tizenkét órás korlátjára 
tekintettel [Kit. 119. § (6) bek. b) pont]. Amint erről már volt szó, a heti munkaidő 
felső korlátja szempontjából az ügyelet teljes tartamát munkaidőként kell figyelem-
be venni,314 illetve az ügyelet tartama rendkívüli munkaidőnek minősül [Kit. 122. § 
(2) bek. c) pont].

A készenlét havi időtartama a százhatvannyolc órát nem haladhatja meg, ame-
lyet munkaidőkeret alkalmazása esetén átlagban kell figyelembe venni [Kit. 123. § 
(8) bek.]. Különbség a két jogintézmény között, hogy míg a készenlétet követően, 
ha a készenlét ideje alatt nem végzett munkát, nem illeti meg a kormánytisztviselőt  
 
313 EBH2006. 1540.
314 C-151/02. sz.
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a napi pihenőidő [Kit. 121. § (5) bek.], addig az ügyeletet követően jár a napi pihe-
nőidő, mivel annak tartama teljes egészében munkaidőnek minősül. Közös szabály, 
hogy a kormánytisztviselő beosztás szerinti napi munkaidejébe mind az ügyelet, 
mind a készenlét teljes tartamát bele kell számítani, amennyiben a munkavégzés 
tartama nem mérhető [Kit. 119. § (9) bek.]. Ilyen esetben ez azt is jelenti egyben, 
hogy az ilyen típusú ügyelet és készenlét tartama és a kormánytisztviselő beosztott 
rendes munkaideje nem haladhatja meg a tizenkét órát.

7. Az ügyelet és a készenlét egyéb szabályait a kormányzati igazgatási szerv köz-
szolgálati szabályzatának kell tartalmaznia [R6. 19. § (1) bek. d) pont de) alpont]. 
(Az ellentételezésre irányadó szabályokat lásd a 124. §-hoz fűzött magyarázatnál.)

Rendkívüli 
munkaidő

teljes munkaidős jogviszony esetén legfeljebb 200 óra

év közben kezdődő, határozott 
 idejű, részmunkaidős jogviszony 
esetén

legfeljebb a 200 óra arányos része

napi korlát (rendes és rendkívüli 
munkaidő mértéke együttesen) legfeljebb 12 óra

heti korlát (rendes és rendkívüli 
munkaidő mértéke együttesen)

legfeljebb 48 óra (munkaidőkeret 
alkalmazása esetén ezt a korlátot 
átlagban kell figyelembe venni)

14. táblázat: A rendkívüli munkavégzés időbeli korlátai

Ügyelet Készenlét

legfeljebb napi 24 óra  
(az ügyelet megkezdésének napjára  beosztott 
rendes, és elrendelt rendkívüli munkaidő 
tartamát is be kell számítani)

legfeljebb havi 168 óra  
(munkaidőkeret alkalmazása esetén 
átlagban kell figyelembe venni)

15. táblázat: Az ügyelet és a készenlét időbeli korlátai

Kapcsolódó jogi szabályozás a 123. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 R6.

Kapcsolódó joggyakorlat a 123. §-hoz
−	 BH2016. 249.
−	 EBH2006. 1540.
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124. § [A rendkívüli munkaidő, az ügyelet, a készenlét, valamint 
a munkaszüneti napi rendes munkaidőben történő munkavégzés 
 ellenértéke]

(1) A kormánytisztviselőt rendkívüli munkaidő teljesítése esetén annak 
időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a kormánytisztviselőnek
a) a heti pihenőnapon teljesített rendkívüli munkaidő ellenértéke-

ként a teljesített munkaidő kétszeresének,
b) a munkaszüneti napon teljesített rendkívüli munkaidő ellenérté-

keként a teljesített munkaidő háromszorosának
megfelelő mértékű szabadidő jár.
(3) A kormánytisztviselőt a napi munkaidőn túl teljesített ügyeletért, ké-

szenlétért legfeljebb annak időtartamával megegyező mértékű szabadidő 
illeti meg. Ha az ügyeletre, készenlétre a kormánytisztviselő heti pihe-
nőnapján, illetve munkaszüneti napon kerül sor, részére a (2) bekezdés 
szerinti szabadidő jár.

(4) A rendszeresen rendkívüli munkaidőt teljesítő kormánytisztviselő 
számára legfeljebb évi huszonöt munkanap szabadidő-átalány állapítható 
meg.

(5) A vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselő részére akkor jár a 
rendkívüli munkaidőért szabadidő, illetve szabadidő-átalány, ha ezt a köz-
szolgálati szabályzat megállapítja.

(6) Munkaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre 
kötelezett kormánytisztviselőt a teljesített munkavégzés időtartama két-
szeresének megfelelő mértékű szabadidő illeti meg.

(7) A szabadidőt a rendkívüli munkaidő, illetve a (6) bekezdés szerinti 
munkaidő teljesítését követően legkésőbb harminc napon belül kell kiadni, 
ha ez nem lehetséges, meg kell váltani. A megváltás mértéke a kormány-
tisztviselő kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos összege.

1. Figyelemmel arra, hogy a rendkívüli munkaidő esetében a kormánytisztviselő 
foglalkoztatására az általánostól eltérően pihenőidejének tartama alatt kerül sor, 
ezt a többletterhet a közszolgálati jognak valamilyen módon ellentételeznie kell. 
Hagyományosan az illetménypótlék vagy más anyagi ellentételezés, a szabadidő 
biztosítása és az átalány fizetése jöhet számításba a rendkívüli munkaidő ellenér-
tékeként, a Kit. ezek közül elsődlegesen a szabadidő biztosítását rendeli el, és csak 
abban az esetben tér át a szabadidőre eső illetmény megfizetésének kötelezett-
ségére, ha lehetetlen annak kiadása a törvény által meghatározott időszak belül. 
Ezen túlmenően bizonyos körben ismeri az ún. szabadidő-átalányt is.

2. A Kit. a rendkívüli munkaidőben végzett munkát szabadidővel díjazza; annak idő-
tartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg a kormánytisztviselőt [Kit. 124. § 
(1) bek.]. Ha viszont a rendkívüli munkavégzés a heti pihenőnapra esett, akkor a 
teljesített rendkívüli munkaidő kétszeresének, ha pedig munkaszüneti napra esett, 
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akkor a teljesített rendkívüli munkaidő háromszorosának megfelelő mértékű sza-
badidő jár a kormánytisztviselőnek [Kit. 124. § (2) bek.].

A kormánytisztviselőt a napi munkaidőn túl teljesített ügyeletért, készenlétért 
legfeljebb annak időtartamával megegyező mértékű szabadidő illeti meg. Ha az 
ügyeletre, készenlétre a kormánytisztviselő heti pihenőnapján került sor, részére 
az ügyelet, készenlét időtartama kétszeresének megfelelő, ha pedig az ügyeletet, 
illetve a készenlétet munkaszüneti napon kellett ellátni, akkor az ügyelet, készen-
lét időtartama háromszorosának megfelelő szabadidő jár részére [Kit. 124. § (3) 
bek.]. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Kúria – Kttv. hatálya alatt felmerült ügy-
ben, de azonos jogszabályi környezet alapján – meghozott EBH2018. M.14. számú 
döntésében rögzítetteket a vezető álláshelyet betöltők kormánytisztviselőkre a Kit. 
tekintetében is megfelelően alkalmazni kell. Az ítélet értelmében a készenlétért 
járó ellentételezés e kormánytisztviselőket is megilleti, a törvény ugyanis kizá-
rólag a rendkívüli munkavégzés ellentételezéséből zárja ki őket, illetve bízza azt 
a közszolgálati szabályzat rendelkezésére. A Kúria szerint e körben jelentőséggel 
bírt az, hogy jogalkotó ugyanis az ügyeletért és a készenlétért járó ellenértéket 
külön kiemelve, a rendkívüli munkaidőre járó ellentételezéstől megkülönböztetve 
szabályozza.

3. A szabadidő biztosítása esetén a kormányzati igazgatási szervnek a törvény által 
meghatározott tartamban mentesítenie kell a kormánytisztviselőt a rendelkezésre 
állási, illetve munkavégzési kötelezettsége alól. Ebből következik, hogy a szabadidő 
csak olyan időszakokra adható ki, amelyekben a kormánytisztviselőnek eleve fenn-
állna a rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötelessége. Ez lényegében nem 
jelent mást, mint hogy a szabadidő csak a beosztás szerinti munkaidőben kerülhet 
kiadásra.

4. A rendszeresen rendkívüli munkaidőt teljesítő kormánytisztviselő számára leg-
feljebb évi huszonöt munkanap szabadidő-átalány állapítható meg [Kit. 124. § (4) 
bek.]. Az átalány lényege, hogy a kormánytisztviselő számára ennek munkáltatói 
jogkör gyakorlója általi megállapítása esetén nem kell pontosan kiszámolni a rend-
kívüli munkaidőért járó szabadidőket, hanem egy naptári évre előre meghatározás-
ra kerül az ellentételezés mértéke, a szabadidő. Az szabadidő-átalány ugyanakkor 
nem lehet aránytalan, így például nem lehetséges olyan átalányt jogszerűen meg-
határozni, amely nem éri el a ténylegesen teljesített rendkívüli munkaidőért járó 
szabadidő mértékét. Az átalány lényege, hogy nem kell pontosan kiszámolni a sza-
badidőt, de annak „nagyságrendileg” kétségkívül hasonlónak kell lennie a teljesített 
rendkívüli munkaidőért járó szabadidőhöz.

5. A szakmai vezető (osztályvezető, főosztályvezető) és a szakmai felső vezető 
(helyettes államtitkár, közigazgatási államtitkár) részére csak akkor jár a rendkívüli 
munkaidőért szabadidő, illetve szabadidő-átalány, ha ezt a kormányzati igazgatási 
szerv közszolgálati szabályzata megállapítja [Kit. 124. § (5) bek.]. Politikai vezető  
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(kormánymegbízott) és politikai felső vezető (miniszterelnök, miniszter, államtit-
kár) számára viszont nem jár a rendkívüli munkaidőben végzett munkáért szabad-
idő [Kit. 181. § (2) bek., 206. § (2) bek. k) pont].

6. A Kit. ugyancsak rögzíti a munkaszüneti napon rendes munkaidőben végzett 
munka ellenértékét is. Eszerint abban az esetben, ha a kormánytisztviselőt mun-
kaszüneti napon rendes munkaidőben történő munkavégzésre kötelezték, a kor-
mánytisztviselőt a teljesített munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő 
mértékű szabadidő illeti meg [Kit. 124. § (6) bek.].

7. A rendkívüli munkaidő teljesítésért, illetve a munkaszüneti napon rendes mun-
kaidőben történő munkavégzésért járó szabadidőt a rendkívüli munkaidő, illetve a 
munkaszüneti napra eső munkaidő teljesítését követően legkésőbb harminc napon 
belül ki kell adni az érintett kormánytisztviselőnek. Amennyiben a szabadidő nem 
adható ki, azt pénzben kell kifizetni a kormánytisztviselő számára. A megváltás 
mértéke a kormánytisztviselő kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó ará-
nyos összege [Kit. 124. § (7) bek.].

Kapcsolódó jogi szabályozás a 124. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 R6.

Kapcsolódó joggyakorlat a 124. §-hoz
−	 EBH2018. M.14.

125. § [A távmunka]

(1) A távmunka a foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv székhelyé-
től, illetve a munkavégzés rendes helyétől elkülönült helyen rendszeresen 
folytatott olyan tevékenység, amelyet információtechnológiai vagy számí-
tástechnikai eszközzel (a továbbiakban együtt: számítástechnikai eszköz) 
végeznek, és eredményét elektronikusan továbbítják, ide nem értve az 
otthoni munkavégzést.

(2) A távmunka megállapodás alapján, a munkáltatói jogkör gyakorlója 
által meghatározott helyen végezhető.

(3) Eltérő megállapodás hiányában a munkavégzéshez, valamint a kap-
csolattartáshoz szükséges eszközöket a munkáltatói jogkör gyakorlója 
biztosítja.

(4) A távmunkavégzésre vonatkozó részletszabályokat a Kormány ren-
deletében állapítja meg, amelynek alapján a munkáltatói jogkör gyakorló-
ja a speciális feltételeket és szabályokat szabályzatban rögzíti.
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(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója előírhatja, hogy az általa biztosított 
számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a kormánytisztviselő kizáró-
lag a munkavégzéshez használhatja.

(6) A munkáltatói jogkör gyakorlója a távmunkát végző kormánytiszt-
viselőnek minden olyan tájékoztatást köteles megadni, amelyet más kor-
mánytisztviselőnek biztosít.

(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója tájékoztatja a kormánytisztviselőt
a) a munkáltatói jogkör gyakorlója általi ellenőrzés szabályairól,
b) a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz használata korláto-

zásának szabályairól.
(8) A munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg az ellenőrzés módját 

és a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlan területén történő ellenőrzés 
esetén annak bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb tartamot. Az 
ellenőrzés nem jelenthet a kormánytisztviselő, valamint a munkavégzés 
helyeként szolgáló ingatlant használó más személy számára aránytalan 
terhet.

1. Rendszertani szempontból érdekes megoldást alkalmaz a Kit. a távmunkával 
kapcsolatosan; azt ugyanis a munkaidőre vonatkozó fejezet részeként szabályozza, 
holott a távmunka differentia specifikája nem a munkaidőben, hanem a munka-
végzés helyében rejlik. Távmunkáról – a Kit. hatálya alatt – ugyanis akkor be-
szélhetünk, ha a rendszeres munkavégzés helye a foglalkoztató kormányzati igaz-
gatási szerv székhelyétől, illetve a munkavégzés rendes helyétől elkülönül, és az 
nem a kormánytisztviselő otthona [Kit. 125. § (1) bek.]. Megjegyzendő, az Mt. a 
távmunkát atipikus munkaviszonyként szabályozza, amelynél a feleknek kifejezet-
ten meg kell állapodniuk abban, hogy a munkaviszony távmunkavégzés keretében 
történő foglalkoztatásra jön létre. Az Mt.-ben szintén a munkáltató telephelyétől 
elkülönült helyen, rendszeresen folytatott olyan tevékenységről van szó, amelyet 
számítástechnikai eszközzel végeznek és eredményét elektronikusan továbbítják, 
ám irreleváns az, hogy a munkavégzés a munkavállaló otthonában vagy azon kívül 
történik-e.315

2. A Kit. úgy fogalmaz, hogy a távmunka megállapodás alapján, a munkáltatói jog-
kör gyakorlója által meghatározott helyen végezhető [Kit. 125. § (2) bek.]. Ezen 
túlmenően míg az R6. 22. § (2) bekezdése ezzel összhangban úgy rendelkezik, hogy 
a távmunkavégzésre irányuló megállapodás létrejöttéről a Kit. 86. § (1) bekezdés 
b) pontja szerinti beosztási okiratban is rendelkezni kell, addig a 23. § (1) bekez-
dése ettől eltérően kifejezetten azt rögzíti, hogy a távmunkavégzést a munkáltatói 
jogkör gyakorlója rendelheti el. A Kit. és a végrehajtási rendeletének együttes ér-
telmezése arra a megállapításra vezethet, hogy távmunkát a munkáltatói jogkör 
gyakorlója rendelheti el, de a felek megállapodhatnak a távmunkavégzéssel kap-
csolatos egyes, lentebb ismertetésre kerülő kérdésekről. A Kit. szellemisége és az 
általa követett jogpolitikai célok alapján ugyanis a távmunkavégzés – szemben az 

315 Mt. 196. § (1)–(2) bek.
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otthoni munkavégzéssel – egy, a munkáltató érdekét szolgáló munkaszervezési 
módszer (a távmunka lehetőségének köszönhetően például nem kell vidéki telep-
helyet létrehozni egy a fővárosban működő központi kormányzati igazgatási szerv 
számára, ha az rendszeresen akar vidéken kormánytisztviselőket foglalkoztatni), 
és nem a foglalkoztatott kényelmét hivatott szolgálni. Megjegyzendő ugyanakkor, 
hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójának a távmunka elrendelésére irányuló jo-
gosultságát teljes egészében leronthatja, ha a felek nem tudnak megegyezni a 
megállapodásukra tartozó valamely kérdésben (például a munkavégzés helyében).

3. A távmunka elrendelésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha:
a) az érintett kormánytisztviselő által betöltött álláshelyen ellátandó feladat 

jellege lehetővé teszi a kormánytisztviselőnek az őt foglalkoztató kormány-
zati igazgatási szerv székhelyétől, illetve a munkavégzés rendes helyétől 
elkülönült helyen történő foglalkoztatását;

b) az álláshelyen ellátandó feladat körében kezelt – keletkező, felhasznált, fel-
dolgozott és továbbításra kerülő – adatok védelmére, biztonságára vonat-
kozó követelmények lehetővé teszik azoknak információtechnológiai vagy 
számítástechnikai eszközzel történő továbbítását [R6. 22. § (1) bek.].

4. A távmunkavégzés elrendelése esetén a kormánytisztviselő és munkáltatói jog-
kör gyakorlója megállapodásban állapítja meg:

−	 a kormánytisztviselő által távmunkavégzés keretében ellátandó feladatot 
és a munkavégzés helyét;

−	 a munkáltatói jogkör gyakorlója és a távmunkát végző kormánytisztviselő 
közötti, a kormányzati szolgálati jogviszonyból származó jogok gyakorlásá-
hoz és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás feltételeit 
és módját, valamint

−	 a távmunkavégzéssel összefüggésben a távmunkát végző kormánytisztvi-
selőnél szükségesen és indokoltan felmerült költség elszámolásának mód-
ját [R6. 23. § (2) bek.].

5. Eltérő megállapodás hiányában a munkavégzéshez, valamint a kapcsolattartás-
hoz szükséges eszközöket a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja a kormány-
tisztviselő számára [Kit. 125. § (3) bek.], azzal, hogy a munkáltatói jogkör gya-
korlója előírhatja, hogy az általa biztosított számítástechnikai vagy elektronikus 
eszközt a kormánytisztviselő kizárólag a munkavégzéshez használhatja [Kit. 125. § 
(5) bek.].

A munkáltatói jogkör gyakorlója távmunka esetén köteles:
−	 biztosítani, hogy a kormánytisztviselő a kormányzati igazgatási szerv szék-

helyére vagy telephelyére beléphessen, és más kormánytisztviselővel kap-
csolatot tarthasson [R6. 23. § (3) bekezdés] (e rendelkezés a kormány-
tisztviselő izolációjának veszélyeit hivatott csökkenteni);

−	 a távmunkát végző kormánytisztviselőnek minden olyan tájékoztatást meg-
adni, amelyet más kormánytisztviselőnek biztosít [Kit. 125. § (6) bek.];



439

xviii. fejezet

−	 a kormánytisztviselőt tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlója általi 
ellenőrzés szabályairól, a számítástechnikai vagy elektronikus eszköz hasz-
nálata korlátozásának szabályairól [Kit. 125. § (7) bek.].

A távmunkát végző kormánytisztviselő a távmunkavégzés elrendelésével egy-
idejűleg tájékoztatni köteles a munkáltatói jogkör gyakorlóját a kapcsolattartás hoz 
szükséges elektronikus eszköz elérhetőségének adatairól, ha az elektronikus esz-
közt nem a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja [R6. 24. § (1) bek.].

A munkáltatói jogkör gyakorlója a helyszínen is ellenőrizheti a távmunkavég-
zést, azzal, hogy ezt előzetesen be kell jelenteni a kormánytisztviselő felé. A beje-
lentés és az ellenőrzés megkezdése közötti legrövidebb időtartamot a munkáltatói 
jogkör gyakorlója határozhatja meg. Az ellenőrzés módját is a munkáltatói jogkör 
gyakorlója állapítja meg, azzal, hogy az ellenőrzés nem jelenthet a kormánytiszt-
viselő, valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más sze-
mély számára aránytalan terhet [Kit. 125. § (8) bek.].

A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavégzés ellenőrzése során a munkavég-
zéshez használt számítástechnikai eszközön tárolt, a munkavégzéssel összefüggő 
adatokba betekinthet. A betekintési jogosultság tekintetében munkavégzéssel ösz-
szefüggő adatnak minősül a Kit. 125. § (5) bekezdése alapján előírt tilalom vagy 
korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat. Amint kifejtettük, Kit. 
125. § (5) bekezdés lehetővé teszi annak ellenőrzését, hogy a munkáltatói jogkör 
gyakorlója által biztosított számítástechnikai vagy elektronikus eszközt a kormány-
tisztviselő valóban kizárólag a munkavégzéshez használja [R6. 24. § (2)–(3) bek.].

A fentiekkel összefüggésben utalni kell az Emberi Jogok Európai Bírósága Libert 
v. France ügyben316 hozott ítéletére, amelynek értelmében levonható a következte-
tés, hogy a munkáltatónak joga van betekinteni az általa rendelkezésére bocsátott 
számítógépen, illetve más elektronikus eszközön tárolt adatokba. A munkáltató 
ellenőrzési joga nem terjed ki azonban az eszközön tárolt olyan dokumentumokra, 
amelyek egyértelműen magánjellegűek. Ha azonban a kormánytisztviselő egyértel-
műen nem jelöli meg „magánjellegűként” ezeket, vagy azokból e jelleg nem derül 
ki egyértelműen, azokba a munkáltató betekinthet, mivel kellő alappal következtet-
het arra, hogy azok a munkavégzéssel kapcsolatosan keletkeztek.317

6. A távmunkavégzésre vonatkozó szabályokat nemcsak a Kit.-ben, hanem amint 
az látható, az R6.-ban is találhatunk, amelynek alapján a munkáltatói jogkör gya-
korlója a különös speciális feltételeket és szabályokat szabályzatban köteles rög-
zíteni [a Kit. 125. § (4) bek.]. Ennek megfelelően a távmunkavégzés részletsza-
bályait a közszolgálati szabályzatban kell rögzíteni, ezen belül a távmunkavégzés:

a) feltételeit;
b) a kapcsolattartás módját;
c) a feladatok kiadásának rendjét;
d) a feladatok végrehajtásának rendjét, határidejét és ellenőrzését;
e) a munkaidő nyilvántartását;

316 Application no. 588/13.
317 Az ügy elemzését lásd Sipka–Zaccaria (2018): i. m. 45–49.
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f) a munkavégzés céljából használt eszközökre vonatkozó biztonsági és adat-
védelmi előírásokat, valamint felelősségi szabályokat, valamint

g) a költségtérítésre vonatkozó szabályokat [R6. 19. § (1) bek. e) pont].

7. Indokolt kiemelni, hogy az Mvt. a távmunkavégzésre különös munkavédelmi 
szabályokat állapít meg. Az Mvt. 86/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a távmunka-
végzés – a munkáltatóval kötött megállapodás alapján – a kormánytisztviselő által 
biztosított munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz esetén a munkáltató 
a kockázatértékelés elvégzése során köteles meggyőződni a munkaeszköz bizton-
ságos állapotáról. A munkaeszköz biztonságos állapotának fenntartásáról ebben az 
esetben a kormánytisztviselő gondoskodik.

Különösen fontos, hogy a munkahelyen a kormánytisztviselő a munkáltató hoz-
zájárulása nélkül nem változtathatja meg a munkakörülményeket [Mvt. 86/A. § (3) 
bek.]. A Kit. tekintetében is alkalmazni kell álláspontunk szerint az Mvt. 86/A. § (4) 
bekezdését, melynek értelében indokolt ellenőrzésnek minősül a munkáltató vagy 
megbízottjának ellenőrzése, ha az az Mvt. 54. § (7) bekezdése b) pontjában leírt 
feladatok végrehajtása érdekében történik. Eszerint az egészséget nem veszélyez-
tető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles rendszeresen 
meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, 
a kormánytisztviselők ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezése-
ket. Ezen az ellenőrzésen túlmenően a munkáltató vagy megbízottja – így különö-
sen az Mvt. 8. §-ában, valamint az 57–58. §-ában megjelölt személy – a kockáza-
tértékelés elvégzése, balesetvizsgálat lefolytatása, valamint a munkakörülmények 
ellenőrzése céljából beléphet és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló 
 ingatlan területén [Mvt. 86/A. § (5) bek.].

A munkáltató a kormánytisztviselőt köteles tájékoztatni az Mvt. VI. fejezeté-
ben meghatározott munkahelyi munkavédelmi tanácskozási és érdekképviseleti 
lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó felelős 
személyekről, elérhetőségük adatairól. A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan 
területére a munkavédelmi képviselő a kormánytisztviselő beleegyezésével léphet 
be és tartózkodhat ott [Mvt. 86/A. § (6) bek.].

A törvény azt is rögzíti, hogy az Mvt. 81. § (4) bekezdésében meghatározott 
hatósági ellenőrzést a felügyelet kizárólag munkanapon, 8 és 20 óra között végez-
heti. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a kormánytisztviselőt az ellenőrzés 
megkezdése előtt legalább három munkanappal erről tájékoztatja. A munkáltató 
az ilyen céllal a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére történő belé-
péshez szükséges hozzájárulást a kormánytisztviselőtől legkésőbb az ellenőrzés 
megkezdéséig beszerzi [Mvt. 86/A. § (7) bek.].

8. Megjegyzendő továbbá, hogy a kormányzati igazgatási szerv a távmunkavég-
zés során, azzal összefüggésben keletkezett károkért a Kit. általános kárfelelősség 
szabályai alapján köteles helytállni (lásd a kormányzati igazgatási szerv kártérítési 
felelősségére az XXI. fejezetben írottakat).
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 125. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 Mvt
−	 R6.

Kapcsolódó joggyakorlat a 125. §-hoz
−	 Emberi Jogok Európai Bírósága Libert v. France ügyben318 hozott ítélete

126. § [Az otthoni munkavégzés]

(1) A kormánytisztviselő és a munkáltatói jogkör gyakorlójának megál-
lapodása esetén a kormánytisztviselő a munkáját a munkavégzés rendes 
helyétől eltérően a lakó-, illetve tartózkodási helyén, saját eszközeivel is 
végezheti.

(2) Az otthoni munkavégzésre abban az esetben kerülhet sor, ha az el-
végzendő munka jellege ezt lehetővé teszi, továbbá ha az otthoni munka-
végzés elrendelése vagy lehetővé tétele nem jár a kormányzati igazgatási 
szerv vagy a kormánytisztviselő számára aránytalan sérelemmel.

(3) Az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodásban rögzíteni kell az 
otthoni munkavégzés idejét, az egyedileg elvégzendő feladatokat, továbbá 
a kapcsolattartás és az elvégzett munka leadásának módját és időpontját.

(4) Az otthoni munkavégzés részletes szabályait a Kormány rendeletben, 
továbbá ennek keretei között a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati 
szabályzatban állapítja meg.

1. A Kit. bevezette az otthoni munkavégzés (azaz a home office) lehetőségét. Míg 
korábban, a Kttv. hatálya alatt a távmunka szabályai alapján kerülhetett sor a kor-
mánytisztviselő otthoni munkavégzésére, a Kit. különbséget tesz a távmunka és az 
otthoni munkavégzés között.

2. Otthoni munkavégzésre abban az esetben kerülhet sor, ha:
a) az érintett kormánytisztviselő által betöltött álláshelyen ellátandó feladat 

jellege lehetővé teszi a kormánytisztviselőnek az őt foglalkoztató kormány-
zati igazgatási szerv székhelyétől, illetve a munkavégzés rendes helyétől 
elkülönült helyen történő foglalkoztatását [R6. 22. § (1) bek. a) pont];

b) az álláshelyen ellátandó feladat körében kezelt – keletkező, felhasznált, 
feldolgozott és továbbításra kerülő – adatok védelmére, biztonságára vo-
natkozó követelmények lehetővé teszik azoknak információtechnológiai 
vagy számítástechnikai eszközzel történő továbbítását [R6. 22. § (1) bek. 
b) pont];

318 Application no. 588/13.
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c) az nem jár a kormányzati igazgatási szerv vagy a kormánytisztviselő szá-
mára aránytalan sérelemmel [Kit. 126. § (2) bek.].

3. Az otthoni munkavégzés lehetőségét – szemben a távmunkával – a kormány-
tisztviselő és a munkáltatói jogkör gyakorlója között létrejövő megállapodás  
teremti meg. Erről a lehetőségről már a kinevezésével egyidejűleg köteles tájékoz-
tatni a munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselőt [R6. 25. § (2) bek.]. Az 
otthoni munkavégzésre irányuló megállapodás megkötését a kormánytisztviselő a 
közszolgálati szabályzatban meghatározottak szerint kérelmezheti abban az eset-
ben, ha a Kit. 126. § (1) és (2) bekezdésében és az R6. 22. §-ában meghatározott 
feltételek fennállnak. Az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodás létrejötté-
ről a Kit. 86. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beosztási okiratban is kifejezetten 
rendelkezni kell [R6. 25. § (1) bek.].

A megállapodás alapján a kormánytisztviselő a munkáját a munkavégzés rendes 
helyétől eltérően a lakó-, illetve tartózkodási helyén végzi [Kit. 126. § (1) bek.]. Az 
otthoni munkavégzésre irányuló megállapodásban rögzíteni kell:

−	 az otthoni munkavégzés idejét;
−	 az otthoni munkavégzés helyeként a kormánytisztviselő lakó- vagy tartóz-

kodási helyét [R6. 25. § (3) bek.];
−	 az egyedileg elvégzendő feladatokat;
−	 a kapcsolattartás módját;
−	 az elvégzett munka leadásának módját és időpontját [Kit. 126. § (3) bek.].

Az otthoni munkavégzés részletszabályait a közszolgálati szabályzatban kell 
rögzíteni, ezen belül az otthoni munkavégzés:

−	 feltételeit;
−	 a kapcsolattartás módját;
−	 a feladatok kiadásának rendjét;
−	 a feladatok végrehajtásának rendjét, határidejét és ellenőrzését;
−	 a munkaidő nyilvántartását;
−	 a munkavégzés céljából használt eszközökre vonatkozó biztonsági és adat-

védelmi előírásokat, valamint felelősségi szabályokat;
−	 a költségtérítésre vonatkozó szabályokat [R6. 19. § (1) bek. e) pont], 

valamint
−	 az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodás megkötésének a kor-

mánytisztviselő általi kérelmezésére vonatkozó szabályokat [R6. 25. § (1) 
bek.].

Noha ez levezethető lenne az együttműködési kötelezettségből fakadóan, a kor-
mányrendelet az egyértelműség kedvéért kifejezetten előírja, hogy a kormánytiszt-
viselő a megállapodásban megjelölt lakó- vagy tartózkodási hely megváltozását 
haladéktalanul köteles bejelenteni a humánpolitikai szervezeti egység vezetőjének 
[R6. 25. § (4) bek.].
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Az otthoni munkavégzésre a kormánytisztviselővel keretmegállapodás is köthe-
tő. A keretmegállapodás lényege abban rejlik, hogy biztosítsa a  kormánytisztviselő 
számára az otthoni munkavégzés alkalmankénti (nem rendszeres) lehetőségét, 
amikor nem tud bemenni dolgozni. A kormánytisztviselő minden alkalommal a 
megállapodásban foglaltak szerint köteles jelezni az otthoni munkavégzés iránti 
igényét a munkáltatói jogkör gyakorlójának [R6. 25. § (5) bek.].

4. A Kit. 126. § (1) bekezdése értelmében az otthoni munkavégzés során – ha 
felek ettől eltérően nem állapodnak meg – a kormánytisztviselő a saját számí-
tástechnikai és telekommunikációs eszközeit használja a munkavégzéshez. A kor-
mánytisztviselő az otthoni munkavégzéshez használt saját eszközein a kormány-
zati igazgatási szerv által meghatározott informatikai védelmi beállításokat köteles 
alkalmazni, valamint a biztonsági előírásokat maradéktalanul betartani. Az otthoni 
munkavégzés esetén a kormánytisztviselő a kormányzati igazgatási szervvel törté-
nő, valamint a feladatellátással összefüggő kapcsolattartásra kizárólagosan a ren-
delkezésére bocsátott elektronikus levélcímet, illetve elektronikus postafiókot hasz-
nálhatja [R6. 26. §]. A kormánytisztviselő e körben történő ellenőrzésére irányadó, 
közszolgálati szabályzatban meghatározott rendelkezések megítélésünk szerint a 
távmunkavégzéshez hasonlóan kerülhetnek megállapításra, így bizonyosan ezt az 
ellenőrzést is előzetesen be kell jelenteni a kormánytisztviselő részére, és az ellen-
őrzés otthoni munkavégzéssel kapcsolatosan sem jelenthet a kormánytisztviselő, 
valamint a munkavégzés helyeként szolgáló ingatlant használó más személy szá-
mára aránytalan terhet.

5. A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatában a tízéves vagy an-
nál fiatalabb gyermeket nevelő kormánytisztviselő otthoni munkavégzése vonat-
kozásában a Kit. 126. §-ában foglalt általános szabályoknál kedvezőbb rendelke-
zéseket állapíthat meg. E kedvezményre a gyermek mindkét kormánytisztviselő 
szülője jogosult, ha a gyermekkel közös háztartásban él [Kit. 160. §]. Ilyen ren-
delkezések hiányában ugyanakkor a kormánytisztviselőnek nincs alanyi joga az 
otthoni munkavégzésre, azaz ebben az esetben is a közszolgálati szabályzat adja 
meg az otthoni munkavégzés igénybevételének a kereteit, és a  kormánytisztviselő 
– kifejezetten erre vonatkozó közszolgálati szabályzatban rögzített rendelkezés 
hiányában – nem gyakorolhatja egyoldalúan, egyfajta alakító jogként az otthoni 
munkavégzés kedvezményét.

6. A magunk részéről hajlunk arra, hogy a munkáltatónak otthoni munkavégzés 
esetében nincs arra vonatkozó kötelezettsége, hogy gondoskodjék a munkahely 
és a munkavégzés megfelelő munkabiztonsági feltételeiről, illetve ezeket a feltéte-
leket ellenőrizze.319 Az ellenőrzési kötelesség hiánya értelemszerűen kihatással bír 
a munkáltató kártérítési felelősségére, illetve a kárfelelősség alóli mentesülésre is 
(lásd a mentesüléssel összefüggésben a kormányzati igazgatási szerv kártérítési 
felelősségét tárgyaló XXI. fejezetben írottakat).

319 Pál (2018): i. m. 56–59.
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Érdekes kérdésként vetődik fel az otthoni munkavégzéssel kapcsolatosan az 
üzemi baleset megállapíthatósága. Az Ebtv. 52. § (1) bekezdése szerint üzemi bal-
eset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka 
közben, vagy azzal összefüggésben éri. Tekintettel arra, hogy az üzemi baleset 
definíciójának nem fogalmi eleme a munkavégzés helye, álláspontunk szerint nincs 
kizárva annak lehetősége, hogy az otthoni munkavégzés során és azzal összefüg-
gésben (tehát nem például az ebéd főzése miatt) elszenvedett baleset üzemi jelle-
ge megállapításra kerüljön.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 126. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 Mvt.
−	 R6.

127. § [Az egyes kormánytisztviselői csoportokra vonatkozó különös 
rendelkezések]

(1) A munka- és pihenőidőre vonatkozó szabályokat a (2) és (3) bekez-
désben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni a jogszabályban meghatáro-
zott egészségkárosító kockázat fennállásakor.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben
a) egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a kormánytisztviselő hozzá-

járulása esetén alkalmazható,
b) a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be,
c) rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kormánytisztviselő be-
osztás szerinti napi munkaideje éjszakai munkavégzés során a nyolc órát 
nem haladhatja meg.

A korábbiakban is utaltunk a kormánytisztviselők meghatározott csoportjaira 
 vonatkozó, az általánoshoz képest magasabb szintű védelmet biztosító rendelke-
zésekre, amelyek közös kiindulópontja, hogy az e körbe vont kormánytisztviselői 
kategóriák, mivel fokozott egészségi kockázatnak vannak kitéve, többletvédelem-
re, illetve az átlagostól eltérő garanciális intézkedésekre jogosultak. Az egészség-
károsító kockázatokat a munkavédelmi jogszabályok határozzák meg.

Ha a jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázat fennáll a munka-
végzés során:

a) egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a kormánytisztviselő hozzájárulása 
esetén alkalmazható;

b) a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be;
c) rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el.
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E két utóbbi eset abszolút jellegű tilalmat fogalmaz meg, azaz az érintett kor-
mánytisztviselő hozzájárulásával sem lehetséges jogszerűen a heti pihenőnapokat 
egyenlőtlenül beosztani, valamint rendkívüli munkaidőt vagy készenlétet elrendelni 
számukra.

A fentebb felsorolt valamennyi korlátozás a kormánytisztviselő várandósságának 
megállapításától a gyermeke hároméves koráig, illetve a gyermekét egyedül nevelő 
kormánytisztviselő esetén gyermeke hároméves koráig is irányadó [Kit. 152. § (1) 
bek. a)–c) pont], ezen túlmenően az ilyen kormánytisztviselő számára éjszakai 
munkavégzés sem rendelhető el [Kit. 152. § (1) bek. d) pont].

A jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázat fennállása esetén a 
kormánytisztviselő beosztás szerinti napi munkaideje éjszakai munkavégzés során 
a nyolc órát nem haladhatja meg.

Amint erről szintén fentebb már volt szó, a gyermekét egyedül nevelő kormány-
tisztviselő számára (gyermeke hároméves korától négyéves koráig) rendkívüli 
munkaidő vagy készenlét – a Kit. 122. § (5) bekezdésében foglaltakat kivéve (azaz 
akkor, ha az baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet 
fenyegető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében történik) – 
csak a hozzájárulásával rendelhető el [Kit. 152. § (2) bek.].

Kapcsolódó jogi szabályozás a 127. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 Mvt.
−	 R6.

128. § [A szabadság]

(1) A kormánytisztviselőnek a munkában töltött idő alapján minden nap-
tári évben 20 munkanap alapszabadság jár és az alapszabadságon felül 
évente a (3)-(8) bekezdésben és a 155. §-ban meghatározott pótszabad-
ságot jogosult igénybe venni (a továbbiakban együtt: szabadság).

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl szabadság jár a következő idő-
szakok alapján:

a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezett-
ség alóli mentesülés időtartama,

b) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli sza-
badság első hat hónapja,

c) a hozzátartozó ápolása miatt kapott harminc napot meg nem ha-
ladó fizetés nélküli szabadság idejének tartama,

d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés há-
rom hónapot meg nem haladó időtartama,

e) a 93. § (2) bekezdés a), b), h) és j) pontjában meghatározott 
esetek, valamint
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f) minden olyan munkában nem töltött idő, amelyre a kormánytiszt-
viselő illetményre jogosult.

(3) A minisztérium kormánytisztviselője az (1) bekezdés szerinti alapsza-
badságán felül az általa betöltött álláshely besorolásától függően évente:

a) kormánytanácsos besorolásnál három munkanap,
b) vezető-kormánytanácsos besorolásnál öt munkanap,
c) kormány-főtanácsos besorolásnál hét munkanap,
d) vezető-kormányfőtanácsos besorolásnál kilenc munkanap

pótszabadságot vehet igénybe.
(4) A kormányzati főhivatal, a központi hivatal, valamint a kormányhiva-

tal kormánytisztviselője az (1) bekezdés szerinti alapszabadságán felül az 
általa betöltött álláshely besorolásától függően évente:

a) hivatali tanácsos besorolásnál három munkanap,
b) vezető-hivatalitanácsos besorolásnál öt munkanap,
c) hivatali főtanácsos I. besorolásnál hét munkanap,
d) hivatali főtanácsos II. besorolásnál nyolc munkanap,
e) vezető-hivatalifőtanácsos besorolásnál kilenc munkanap

pótszabadságot vehet igénybe.
(5) A szakmai vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselő a (3) be-

kezdésben szereplő pótszabadság helyett vezetői pótszabadságot vehet 
igénybe, amelynek mértéke évente:

a) osztályvezetőnél öt munkanap,
b) főosztályvezetőnél tíz munkanap.

(6) Ha a föld alatt állandó jelleggel, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett 
munkahelyen dolgozó kormánytisztviselő naponta legalább három órán 
keresztül tevékenységét ionizáló sugárzásnak kitett munkakörülmények 
között végzi, évenként öt munkanap pótszabadságot, ha pedig a kormány-
tisztviselő ilyen munkahelyen legalább öt évet eltöltött, évenként tíz mun-
kanap pótszabadságot vehet igénybe.

(7) A sugárártalomnak kitett munkahelyen eltöltött napi munkaidőtől 
függetlenül a (6) bekezdésben meghatározott pótszabadság illeti meg azt 
a kormánytisztviselőt is, akit rendszeres kettős egészségi ártalomnak ki-
tett munkahelyen foglalkoztatnak, feltéve, hogy az egyik egészségi árta-
lom sugárártalom.

(8) A kormánytisztviselő, ha
a) a rehabilitációs hatóság vagy jogelődjei által végzett hatályos mi-

nősítés alapján
aa) az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minő-

sítése alapján 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
ab) legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik, 

az erről szóló szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, ha-
tósági bizonyítvány alapján,

ac) a munkaképesség-csökkenése legalább 50 százalékos mér-
tékű,
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b) a komplex minősítés alól jogszabály rendelkezése alapján mente-
sül, rokkantsági ellátás folyósításának időtartama alatt (megvál-
tozott munkaképességű személy),

c) fogyatékossági támogatásra jogosult, vagy
d) vakok személyi járadékára jogosult,

évenként öt munkanap pótszabadságot vehet igénybe.
(9) Az a kormánytisztviselő, aki vezetői pótszabadságra és a 155. § (1) 

és (2) bekezdése szerinti pótszabadságra nem jogosult, az ötvenedik élet-
évének betöltésétől évente 3 munkanap pótszabadságot is igénybe vehet.

1. A szabadság jogintézménye a Kit.-ben az Alaptörvény XVII. cikk (4) bekezdé-
sében szabályozott éves fizetett szabadsághoz való jogot hivatott törvényi szinten 
megjeleníteni. Amint erről korábban szó volt, „olyan speciális alapjog, amelynek 
tényleges értelme és célja – azaz a munkavállalók regenerálódása, elhasználódott 
fizikai és szellemi energiájuk pótlása”.320 Magyarország nemzetközi kötelezettsé-
geinek oldaláról utalni szükséges a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a fizetett 
éves szabadságról szóló 132. számú Egyezményére, amely e jogintézmény sza-
bályozásához ad kiindulópontot a jogalkotó számára. A szabadság ténylegesen a 
kormányzati igazgatási szerv rendelkezése alá eső időt csökkenti, amely alatt a 
kormánytisztviselő nem köteles sem rendelkezésre állásra, sem munkavégzésre. 
Ennek következtében a szabadság kiadása csupán olyan időszakokban történhet, 
amelyekben a kormánytisztviselőnek egyébként munkavégzési kötelezettsége áll-
na fenn. Amint az látható lesz, a kiadott szabadság időtartama olyan időnek számít, 
mintha a kormánytisztviselő dolgozott volna – erre tekintettel a kormánytisztviselő 
illetményben is részesül. A kormányzati igazgatási szerv tartózkodása a foglalkoz-
tatástól egyúttal azt is jelenti, hogy nem csupán joga, hanem kötelessége a sza-
badság kiadása (mint ahogyan a foglalkoztatás is az).

a) A kormánytisztviselőt a szabadság egyfelől a munkában töltött idő, másfelől a 
törvény által szabadságra jogosító (jogszerző) időként elismert olyan időszakok 
után illeti meg, amelyek alatt ténylegesen nem dolgozott. Önmagában a kormány-
zati szolgálati jogviszony fennállása az e körben elismerhető jogosultsági idő nélkül 
még nem alapozza meg a szabadságra való jogosultságot. A munkában töltött 
időnek elsődlegesen azon időszakok számítanak, amelyekre a munkáltatói jogkör 
gyakorlója a munkaidő-beosztás alapján rendelkezésre állási vagy munkavégzési 
kötelezettséget rendelt el. Munkában töltött idő az a munkanap is, amelyre a mun-
káltatói jogkör gyakorlója nem osztott be munkaidőt. Ezen túlmenően nem érinthe-
ti hátrányosan a kormánytisztviselőt, ha a munkaidő beosztása jogellenesen marad 
el a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről.

320 3378/2019. (XII. 19.) AB határozat.
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b) Mivel éves szabadságról van szó, évente kell ez alapján megállapítani a kor-
mánytisztviselőt megillető szabadságra való jogosultságot. Ha az adott évben olyan 
időszakok is vannak, amelyek nem számolhatók el a szabadságra való jogosult-
ságot megalapozó időtartamként, a kormánytisztviselő éves szabadsága az ilyen 
időszakok arányában csökken. Ebből következően, ha a kormánytisztviselő jogvi-
szonya évközben létesül, naptári év közben szűnik meg (például határozott idejű), 
a szabadság mértéke az el nem ismerhető idővel arányosan csökken [Kit. 129. § 
(1) bek.]. Látható ebből az is, hogy a naptári év elején a tárgyévre járó szabadság 
megállapítása csupán egy előzetes feltételezés, hiszen arra a kormánytisztviselő 
csak az elismerhető jogszerző idők függvényében válik jogosulttá. Az, hogy pon-
tosan mennyi is a kormánytisztviselőt megillető szabadság csak a tárgyév végén 
válik világossá.

c) A Kit. a munkában töltött időn felül a szabadságra jogosító időként rögzíti:
−	 a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezettség alóli 

mentesülés időtartamát [ez alatt érteni kell például a napi pihenőidőt, a 
heti pihenőnapot (heti pihenőidőt), valamint azt a munkanapot, amelyre 
egyenlőtlen munkaidő-beosztásban nem kerül beosztásra munkaidő];

−	 a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első 
hat hónapját;

−	 a hozzátartozó ápolása miatt kapott harminc napot meg nem haladó fizetés 
nélküli szabadság idejének tartamát;

−	 a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés három hónapot 
meg nem haladó időtartamát [Kit. 128. § (2) bek. a)–d) pont];321

−	 keresőképtelenség időtartamát [Kit. 93. § (2) bek. a) pont], függetlenül 
attól, hogy a kormánytisztviselő jogosult-e táppénzre vagy sem;322

−	 a jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő, egész-
ségügyi intézményben történő kezelés időtartamát [Kit. 93. § (2) bek. b) 
pont];323

−	 az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltói szolgálat ellátása időtartamát [Kit. 
93. § (2) bek. h) pont];

−	 a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok 
miatt indokolt távollét időtartamát [Kit. 93. § (2) bek. j) pont];

−	 minden olyan munkában nem töltött időt, amelyre a kormánytisztviselő 
illetményre jogosult (például ilyen a felmentés esetén a munkavégzés alóli 
mentesítés és a munkaszüneti nap).

321 Vö. Hjt. 212–220. §.
322 EBH2000. 248.
323 Vö. Eütv. 166. §.
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d) A részmunkaidős kormánytisztviselőt is ugyanolyan mértékű szabadság illeti 
meg, mint a teljes munkaidőben foglalkoztatottat. Ebből következően nem lehet 
arányosan csökkenteni a részmunkaidős kormánytisztviselőt megillető szabadság 
munkanapjainak a számát.324 Az arányosítás értelemszerűen a szabadságra járó 
illetmény tekintetében jelenik meg, ugyanis az arra járó díjazást a napi munkaidő 
alapulvételével kell kiszámítani.

Noha ennek az előfordulása az összeférhetetlenségre irányadó szabályozás mi-
att csekély, megjegyezzük, hogy a szabadság a kormánytisztviselőt valamennyi 
fennálló jogviszonyában megilleti, azaz a kormányzati szolgálati jogviszonyában, 
valamint az egyéb közszolgálattal összefüggő jogviszonyában vagy munkaviszo-
nyában is jogosult arra.325 Ebből következően elképzelhető, hogy az ilyen személy 
egyik jogviszonyában szabadságát tölti, a másikban munkát végez.

A szabadságra való jogosultságot az sem érinti, ha adott esetben a kormány-
tisztviselő nyugdíjasnak minősül.326

2. A szabadság alapszabadságból és pótszabadságból áll [Kit. 280. § (1) bek. 29. 
pont]. Az alapszabadság valamennyi kormánytisztviselőt megillet, a pótszabad-
ságok azonban csak további különös feltételek alapján járnak a kormánytisztvi-
selők egyes csoportjainak. A szabadság törvényi „mértékegysége” a munkanap, 
ugyanis – amint ezt fentebb írtuk – csak olyan időre eshet a kiadása, amelyre a 
kormánytisztviselőnek egyébként munkavégzési kötelezettsége állna fenn (így pél-
dául a felmentési idő munkavégzés alóli kötelező mentesítéssel érintett felére nem 
lehetséges szabadságot kiadni). A szabadság kiadásánál a munkarend (egészen 
pontosan a munkaidő-beosztás) szerinti munkanapokat kell figyelembe venni [Kit. 
129. § (9) bek.].

a) A szabadság mértékét akként kell meghatározni, hogy az alapszabadsághoz 
hozzá kell számítani mindazokon a jogcímeken járó pótszabadságokat, amelyek a 
kormánytisztviselőt megilletik. Ez megadja az egy naptári évre járó összes szabad-
ságot. Ezt követően, ha szükséges (például évközben kezdődő jogviszony eseté-
ben) arányosítani kell oly módon, hogy a fél napot elérő töredéknap egész munka-
napnak számít [Kit. 129. § (19) bek.].

b) Az ügyintézői besorolási kategóriájú álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztvi-
selőket megillető alap- és pótszabadságok rendszerében a Kttv. szabályozásához 
képest a Kit. alapján bekövetkezett változásokat az alábbi összehasonlító táblázat 
szemlélteti.

324 MK 19. számú állásfoglalás.
325 MK 18. számú állásfoglalás.
326 MK 74. számú állásfoglalás.
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Alap- és pótszabadságok mértéke (ügyintéző)

Jogcím Kttv. alapján Kit. alapján

alapszabadság 25 munkanap 20 munkanap

besorolás alapján 
járó pótszabadság

fogalmazó: 3 munkanap
tanácsos: 5 munkanap
vezető tanácsos: 7 munkanap
főtanácsos: 9 munkanap
vezető főtanácsos: 11 munkanap

kormánytanácsos: 3 munkanap
vezető kormánytanácsos:  
5 munkanap
kormányfőtanácsos: 7 munkanap
vezető kormányfőtanácsos:  
9 munkanap

hivatali tanácsos: 3 munkanap
vezető hivatali tanácsos:  
5 munkanap
hivatali főtanácsos I.:  
7 munkanap
hivatali főtanácsos II.:  
8 munkanap
vezető hivatali főtanácsos:  
9 munkanap

speciális munka-
körülmények

Ha a föld alatt állandó jelleggel, 
illetve az ionizáló sugárzásnak 
kitett munkahelyen dolgozó kor-
mánytisztviselő naponta legalább 
három órán keresztül tevékeny-
ségét ionizáló sugárzásnak kitett 
munkakörülmények között végzi, 
évenként 5 munkanap pótszabad-
ságra jogosult.

Ha a kormánytisztviselő ilyen 
munkahelyen legalább öt évet el-
töltött, évenként 10 munkanap 
pótszabadság illeti meg.

A sugárártalomnak kitett mun-
kahelyen eltöltött napi munkaidő-
től függetlenül a rendszeres kettős 
egészségi ártalomnak kitett mun-
kahelyen foglalkoztatott kormány-
tisztviselőt a fentiek megilletik, ha 
az egyik egészségi ártalom sugá-
rártalom.

Ha a föld alatt állandó jelleggel, 
illetve az ionizáló sugárzásnak 
kitett munkahelyen dolgozó kor-
mánytisztviselő naponta legalább 
három órán keresztül tevékeny-
ségét ionizáló sugárzásnak kitett 
munkakörülmények között végzi, 
évenként 5 munkanap pótszabad-
ságra jogosult.

Ha a kormánytisztviselő ilyen 
munkahelyen legalább öt évet el-
töltött, évenként 10 munkanap 
pótszabadság illeti meg.

A sugárártalomnak kitett mun-
kahelyen eltöltött napi munkaidő-
től függetlenül a rendszeres kettős 
egészségi ártalomnak kitett mun-
kahelyen foglalkoztatott kormány-
tisztviselőt a fentiek megilletik, ha 
az egyik egészségi ártalom sugá-
rártalom.

gyermekek után 
járó pótszabadság

egy gyermek: 2 munkanap
két gyermek: 4 munkanap
kettőnél több gyermek:  
7 munkanap
fogyatékos gyermek:  
+ 2 munkanap

egy gyermek: 4 munkanap
két gyermek: 8 munkanap
kettőnél több gyermek:  
14 munkanap
fogyatékos gyermek:  
+ 2 munkanap

„apanap” (gyermek 
születése esetén)

egy gyermek: 5 munkanap
ikergyermekek: 7 munkanap

egy gyermek: 8 munkanap
ikergyermekek: 10 munkanap

nagyszülőnek az 
unoka születése 

esetén
– 5 munkanap
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Alap- és pótszabadságok mértéke (ügyintéző)

Jogcím Kttv. alapján Kit. alapján

első házasságkötés – 5 munkanap

 fogyatékossági 
 támogatásra, 

vakok  személyi 
 járadékára 

 jogosult, törvény 
szerinti egészség-
károsodott (Kttv. 

és Kit.)
csökkent vagy 
megváltozott 

munkaképességű 
tisztviselő (Kit.)

5 munkanap 5 munkanap

50. életévét 
 betöltött tisztviselő – 3 munkanap

16. táblázat: Alap- és pótszabadságok mértéke ügyintézői kategóriákban  
a Kttv. és a Kit. összehasonlításában

c) A szakmai vezetői besorolási kategóriájú álláshelyen foglalkoztatott osztályve-
zetőt és főosztályvezetőt megillető alap- és pótszabadságok rendszerében a Kit. 
alapján bekövetkezett változásokat az alábbi összehasonlító táblázat ismerteti.

Alap- és pótszabadságok mértéke (főosztályvezető, osztályvezető)

Jogcím Kttv. alapján Kit. alapján

alapszabadság 25 munkanap 20 munkanap

vezetői pót-
szabadság

osztályvezető: 11 munkanap
főosztályvezető-helyettes:  
12 munkanap
főosztályvezető: 13 munkanap

osztályvezető: 5 munkanap
főosztályvezető: 10 munkanap

speciális munka-
körülmények

Ha a föld alatt állandó jelleggel, il-
letve az ionizáló sugárzásnak kitett 
munkahelyen dolgozó kormány-
tisztviselő naponta legalább három 
órán keresztül tevékenységét ioni-
záló sugárzásnak kitett munkakö-
rülmények között végzi, évenként 
5 munkanap pótszabadságra jogo-
sult. Ha a kormánytisztviselő ilyen 
munkahelyen legalább öt évet el-
töltött, évenként 10 munkanap 
pótszabadság illeti meg.

Ha a föld alatt állandó jelleggel, il-
letve az ionizáló sugárzásnak kitett 
munkahelyen dolgozó kormány-
tisztviselő naponta legalább három 
órán keresztül tevékenységét ioni-
záló sugárzásnak kitett munkakö-
rülmények között végzi, évenként 
5 munkanap pótszabadságra jogo-
sult. Ha a kormánytisztviselő ilyen 
munkahelyen legalább öt évet el-
töltött, évenként 10 munkanap 
pótszabadság illeti meg.



452

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

Alap- és pótszabadságok mértéke (főosztályvezető, osztályvezető)

Jogcím Kttv. alapján Kit. alapján

gyermekek után 
járó pótszabadság

egy gyermek: 2 munkanap
két gyermek: 4 munkanap
kettőnél több gyermek:  
7 munkanap
fogyatékos gyermek:  
+ 2 munkanap

egy gyermek: 4 munkanap
két gyermek: 8 munkanap
kettőnél több gyermek:  
14 munkanap
fogyatékos gyermek:  
+ 2 munkanap

„apanap” (gyermek 
születése esetén)

egy gyermek: 5 munkanap
ikergyermekek: 7 munkanap

egy gyermek: 8 munkanap
ikergyermekek: 10 munkanap

nagyszülőnek az 
unoka születése 

esetén
– 5 munkanap

első házasságkötés – 5 munkanap

 fogyatékossági 
 támogatásra, 

vakok  személyi 
 járadékára 

 jogosult, törvény 
szerinti egészség-
károsodott (Kttv. 

és Kit.)
csökkent vagy 
megváltozott 

 munkaképességű 
(Kit.) tisztviselő

5 munkanap 5 munkanap

50. életévét 
 betöltött tisztviselő – –

17. táblázat: Alap- és pótszabadságok mértéke a főosztályvezetőknél és az osztályvezetőknél 
a Kttv. és a Kit. összehasonlításában

d) Mint az előző táblázatok alapján megállapítható, az alapszabadság mértéke öt 
munkanappal csökkent a korábbiakhoz képest [Kit 128. § (1) bek.], ami ezáltal 
azonos mértékűvé vált az Mt. által meghatározott alapszabadsággal. Ezzel szemben 
a gyermekek után járó pótszabadság jelentősen nőtt a Kttv. által megállapítotthoz 
képest. További változás, hogy a Kttv. alapján a gyermek tizenhatodik életévéig jár 
a gyermek után pótszabadság, amit a Kit. két évvel felemelt, így már a gyermek 
a tizennyolcadik születésnapjáig figyelembe vehető a pótszabadság megállapítása 
során [Kit. 155. § (1)–(3) bek.]. A pótszabadságot a gyermek mindkét kormány-
tisztviselő szülője jogosult igénybe venni, ha a gyermekkel közös háztartásban él 
[Kit. 155. § (7) bek. a) pont]. Szintén megemelte a Kit. az apa által a gyermeke 
születésekor igénybe vehető pótszabadság mértékét [Kit. 155. § (4) bek.].
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Bevezetésre kerültek új típusú pótszabadságok. Ilyen a nagyszülőknek az uno-
ka születésekor járó egyszeri pótszabadság, melynek mértéke öt munkanap, és 
amelyet legkésőbb a születést követő második hónap végéig kell a kérésének 
megfelelő időpontban kiadni [Kit. 155. § (5) bek.]. A pótszabadságot minden kor-
mánytisztviselő nagyszülő jogosult igénybe venni [Kit. 155. § (7) bek. b) pont]. 
A kormánytisztviselő az első házasságkötése alkalmával is jogosult öt munka-
nap szabadságra legkésőbb a házasságkötést követő második hónap végéig [Kit. 
155. § (6) bek.]. (E pótszabadságokkal összefüggésben lásd a Kit. 155. §-ához 
fűzött magyarázatot.)

Ha a kormánytisztviselő az ötvenedik életévét betöltötte, és nem jogosult sem 
vezetői pótszabadságra, sem a gyermekek után járó pótszabadságra, akkor évente 
három munkanap szabadságot vehet igénybe [Kit. 128. § (9) bek.]. Ezt a lehető-
séget a jogalkotó a Kit. hatálya lépése után egy évvel később vezette be annak 
érdekében, hogy azok a kormánytisztviselők is részesülhessenek pótszabadság-
ban, akiknek már felnőtt a gyermekük, és ezért az alapszabadságon és a besorolás 
szerinti pótszabadságon kívül más pótszabadságot nem vehetnének igénybe.

e) Az alábbi táblázat a legmagasabb besorolású ügyintéző esetében szemlélteti, 
hogy hogyan változott az őt megillető éves szabadság mértéke annak függvényé-
ben, hogy van-e gyermeke.

Alap- és pótszabadságok mértéke (ügyintéző)

Kttv. alapján Kit. alapján

16 éven aluli gyer-
mekkel nem rendel-
kező kormánytiszt-

viselő

legalább három, 16 
éven aluli gyer-

mekkel rendelkező 
kormánytisztviselő

18 éven aluli gyer-
mekkel nem rendel-
kező kormánytiszt-

viselő

legalább három, 18 
éven aluli gyer-

mekkel rendelkező 
kormánytisztviselő

36 munkanap 43 munkanap 29 munkanap 43 munkanap

18. táblázat: Gyermekkel rendelkező, legmagasabb besorolású ügyintézők szabadsága

Mindezek alapján megállapítható, hogy a legmagasabb kategóriában hét mun-
kanappal csökkent azon ügyintézők éves szabadsága, akiknek nincs tizennyolc 
éven aluli gyermekük (és az ötvenedik életévüket nem töltötték be), míg azon 
ügyintézők esetében, akik legalább három tizennyolc évesnél fiatalabb gyermeket 
nevelnek háztartásukban, a korábbihoz képest nem változott a szabadság mértéke.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 128. §-hoz
−	 Eütv.
−	 Hjt.
−	 Kit.
−	 Kttv.
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−	 Mt.
−	 R6.
−	 a Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a fizetett éves szabadságról szóló 

132. számú Egyezménye

Kapcsolódó joggyakorlat a 128. §-hoz
−	 3378/2019. (XII. 19.) AB határozat
−	 EBH2000. 248.
−	 MK 18. számú állásfoglalás
−	 MK 19. számú állásfoglalás
−	 MK 74. számú állásfoglalás

129. § [A szabadság kiadása]

(1) A szabadságot az esedékességének évében kell kiadni és kivenni.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója

a) szolgálati érdek esetén az alapszabadságot az esedékesség évét 
követő év márciusának utolsó napjáig adja ki,

b) a pótszabadságot – az a) pontra és a (6) bekezdésben foglaltakra 
tekintettel – az esedékesség évét követő év júniusának utolsó 
napjáig adhatja ki és a kormánytisztviselő eddig az időpontig ve-
heti igénybe,

ha az esedékesség éve eltelt.
(2a) Ha a kormánytisztviselő táppénz, szülési szabadság, vagy a gyer-

mek, illetve az unoka gondozása, a hozzátartozó ápolása céljából igénybe 
vett fizetés nélküli szabadság miatt nem tudja az esedékesség évében a 
szabadságát igénybe venni, az akadályoztatás megszűnésétől számított 
harminc napon belül – az esedékesség évét követően is – igénybe veheti 
a szabadságot.

(3) A (2) és (2a) bekezdés szerinti határidőt követően a szabadság nem 
adható ki és nem vehető igénybe.

(4) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgálati érdeknek mi-
nősül különösen, ha az alapszabadság kiadása miatt

a) a szervezet alapfeladatainak folyamatos ellátása, vagy
b) az előre nem tervezhető, rendkívüli feladatok határidőre történő 

ellátása
nem biztosítható.

(5) A szabadság felével a kormánytisztviselő rendelkezik.
(6) A pótszabadság – a 155. § (4)-(6) bekezdése szerinti pótszabadság 

kivételével – abban az esetben adható ki és vehető igénybe, ha az alapsza-
badság már kiadásra került.

(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselőt – a (3) bekez-
désben foglaltakra figyelemmel – megfelelő időn belül tájékoztatja a még 
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igénybe nem vett szabadság mértékéről és az igénybevétel lehetőségének 
határidejéről.

(8) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő már megkez-
dett szabadságát kivételesen fontos érdekből megszakíthatja. Ebben az 
esetben a szabadság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre, illetve a 
visszautazással, valamint a munkával töltött idő a szabadságba nem szá-
mít be. A kormánytisztviselőnek a megszakítással összefüggésben felme-
rült kárát, illetve költségeit a kormányzati igazgatási szerv köteles meg-
téríteni.

(9) A szabadság kiadásánál a munkarend (munkaidő-beosztás) szerinti 
munkanapokat kell figyelembe venni.

(10) A kormánytisztviselő részére a szabadság arányos része jár, ha a 
kormányzati szolgálati jogviszonya év közben kezdődött vagy szűnt meg.

(11) A szabadságot – a (13) és (22) bekezdést kivéve – pénzben megvál-
tani nem lehet, és a szabadság nem halmozódhat.

(12) A szabadság megváltásával kapcsolatos kormánytisztviselői igény 
elévülése a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének napján kez-
dődik.

(13) A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése 
esetén, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója az arányos szabadságot nem 
adta ki, az arányos szabadságot (ha a kormánytisztviselőnek van fennma-
radó szabadsága) a jogviszony megszűnését követő negyvenedik napon 
kell megváltani.

(14) Annak a kormánytisztviselőnek, akinek a munkaidő-beosztása nem 
biztosít hetenként két pihenőnapot, úgy kell számítani a szabadságát, 
hogy azonos naptári időszakra (hétre) mentesüljön a munkavégzés alól, 
mint az ötnapos munkahéttel dolgozók.

(15) A heti kettőnél több pihenőnapot biztosító munkaidő-beosztás ese-
tén a szabadság kiadása tekintetében a hét minden napja munkanapnak 
számít, kivéve a kormánytisztviselő két pihenőnapját, valamint a mun-
kaszüneti napot.

(16) Ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya meg-
szűnéséig több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a kormányzati 
igazgatási szervnél töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett illet-
ményt köteles visszafizetni.

(17) Nem követelhető vissza a túlfizetés, ha a kormányzati szolgálati 
jogviszony a kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősülése, halála, az ál-
tala betöltött álláshely központosított álláshelyállományba kerülése, vagy 
a kormányzati igazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése miatt szűnt 
meg.

(18) Ha a kormánytisztviselő az esedékesség évében a részére járó sza-
badságnál több szabadságban részesült, a kormánytisztviselő a következő 
évben arányosan kevesebb szabadságra jogosult.

(19) A fél napot elérő töredéknap egész munkanapnak számít.
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(20) Ha a szabadság mértékét érintő változásra év közben kerül sor, 
akkor a kormánytisztviselő számára az alapszabadság arányos része jár, 
 illetve a pótszabadság arányos része vehető igénybe.

(21) A kormánytisztviselőnek a szabadság kivételére vonatkozó igényét 
a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie. 
Ha a kormánytisztviselőt érintő olyan körülmény merül fel, amely miatt a 
munkavégzési kötelezettség teljesítése számára személyi, illetve csalá-
di körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel járna, 
a kormánytisztviselő erről haladéktalanul értesíti a munkáltatói jogkör 
gyakorlóját. Ebben az esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója a szabad-
ságot a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzé-
sével köteles kiadni. A kormánytisztviselő a munkáltatói jogkör gyakor-
lójának felszólítása esetén a körülmény fennállását a munkába állásakor 
haladéktalanul igazolni köteles.

(22) Ha a kormánytisztviselő a gyermek vagy az unoka gondozása, a hoz-
zátartozó ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat 
hónapjára járó szabadságot nem kapta meg, azt a felek megállapodása 
alapján pénzben is meg lehet váltani a gyermek vagy az unoka gondozá-
sa, a hozzátartozó ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság 
megszűnését követően.

1. A szabadság kiadása a munkáltatói jogkör gyakorlójának utasítása. A kormány-
tisztviselő – ha a munkáltatói utasítás jogszerű – annak végrehajtását nem tagad-
hatja meg, köteles az utasításban foglaltak szerint rendelkezésre állási és mun-
kavégzési kötelezettségével felhagyni, és ennek következtében ebből a célból a 
munkahelyén nem tartózkodhat. Figyelemmel arra, hogy a szabadság munkanapra 
jár, annak kiadása során a kormánytisztviselő a kiadás szerinti munkanap(ok)ra 
teljes egészében mentesül a fenti kötelezettségei alól, és nem csupán a beosztás 
szerinti munkaidőre. Ebből fakad az is, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója csak 
a szabadság megszakításával kötelezheti ismét munkavégzésre vagy rendelkezésre 
állásra a kormánytisztviselőt a szabadság ideje alatt.327

2. A Kit. főszabályként határozza meg, hogy a szabadságot az esedékességének 
évében ki kell adni és ki kell venni [Kit. 129. § (1) bek.].

a) Ettől eltérni az alapszabadság esetében csak akkor lehet, ha azt szolgálati ér-
dek indokolja, és ebben az esetben is az alapszabadságot a tárgyévet követő év 
március 31-ig lehet kivenni [Kit. 129. § (2) bek. a) pont]. Szolgálati érdeknek mi-
nősül különösen, ha az alapszabadság azért nem került kiadásra, mert ha arra sor 
került volna, akkor a szervezet alapfeladatainak folyamatos ellátása, vagy az előre 
nem tervezhető, rendkívüli feladatok határidőre történő ellátása nem lett volna 
biztosítható [Kit. 129. § (4) bek.]. Mivel a szabadság kiadása (például akár a sza-
badságolási terv elkészítése segítségével) tervezhető, ezért megítélésünk szerint  

327 Pál (2020): i. m. 488.
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e körülményeket nem lehet tágan értelmezni. E kritériumrendszernek ebből kö-
vetkezően csak az olyan helyzetek felelnek meg, amelyek a munkaszervezéssel 
általában nem háríthatók el, a kormányzati igazgatási szerv működése során előre 
azokkal nem lehet számolni, és amelyek valóban megakadályozták a tervezett 
szabadságok megfelelő időben történő kiadását. A szolgálati érdek fennállásának 
mérlegelése a munkáltatói jogkör gyakorlójának felelőssége, így vita esetén ezt 
az alapszabadság tekintetében a szabadság kiadására jogosult munkáltatói jogkör 
gyakorlója köteles igazolni. Fontos azonban megjegyezni, hogy a szolgálati érdek 
fennállása annak előfeltétele, hogy a tárgyévben igénybe nem vett alapszabadság 
kiadható legyen a tárgyévet követő év márciusának utolsó napjáig. A tárgyévben 
ki nem adott alapszabadságot ugyanis a szolgálati érdek fennállásától függetlenül 
„átviszi” magával a kormánytisztviselő a tárgyévet követő évre, aminek a szabad-
ság esetleges pénzbeli megváltása szempontjából van jelentősége.

b) A pótszabadságot a tárgyévet követő júniusának 30. napjáig lehet kivenni az-
zal, hogy a pótszabadság esetében nem kell fennállnia a szolgálati érdeknek [Kit. 
129. § (4) bek. b) pont]. Mivel azonban a pótszabadságot [ide nem értve a Kit. 
155. § (4)–(6) bekezdésében szabályozott pótszabadságokat] nem lehet kiadni 
addig, amíg az alapszabadság el nem fogy [Kit. 129. § (6) bek.], az előző évről át-
hozott és a szolgálati érdek fennállásának hiányában ki nem adható alapszabadság 
akadályát képezheti az áthozott pótszabadság kiadásának.

c) Az előzőektől kedvezőbb szabályt állapít meg a Kit. arra az esetre, ha a kor-
mánytisztviselő táppénz, szülési szabadság vagy a gyermek, illetve az unoka gon-
dozása, a hozzátartozó ápolása céljából fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe 
az esedékesség évében, és emiatt nem tudja az esedékesség évében a szabadsá-
gát kivenni. Ilyen esetben a kormánytisztviselő az akadályoztatás megszűnésétől 
számított harminc napon belül igénybe veheti a szabadságot, függetlenül attól, 
hogy arra az esedékesség évét követően mennyi idővel később kerül sor [Kit. 
129. § (2a) bek.].

3. A fentebb ismertetett határidőt követően a szabadság nem adható ki és nem 
vehető igénybe [Kit. 129. § (3) bek.]. Ezzel összefüggésben fel kell azonban hívni 
a figyelmet arra, hogy a felek együttműködési kötelezettségéből és a szabadság 
– Alkotmánybíróság által is kiemelt, korábban már hivatkozott – rendeltetéséből 
fadódóan328 kötelesek mindent megtenni annak érdekében, hogy a szabadság a 
tárgyévben, illetve azt követően a Kit. rendelkezéseivel összhangban kerüljön ki-
adásra. Nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy a szabadság kiadása a munkálta-
tói jogkör gyakorlójának nemcsak joga, hanem egyben kötelessége is. Nyilvánvaló 
módon nem jogszerű, ha a szabadság kiadása a kormányzati igazgatási szervnek 
felróható módon marad el, annak ellenére, hogy erre lett volna lehetőség. Erre 
az esetre is helytálló az Alkotmánybíróság következtetése, nevezetesen ilyenkor 
is „ellehetetlenül [a kormánytisztviselő]” tényleges regenerálódása és a valóban 

328 3378/2019. (XII. 19.) AB határozat.
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hatékony, a célja szerinti eredményre vezető pihenéshez való joga”, és különösen 
igaz az, hogy „kiüresedik” és „funkciótlanná” válik a fizetett szabadsághoz való jog. 
Ebben az esetben felmerülhet a kérdés, hogy a kormánytisztviselőnek van-e lehe-
tősége a szabadság kiadásával összefüggésben okozott károk megtérítését, illetve 
sérelemdíjat követelni. Megítélésünk szerint ez a törvényi feltételek fennállása ese-
tén nem kizárt.

4. A szabadságot – jogviszony megszűnésének, illetve megszüntetésének, valamint 
a Kit. 129. § (22) bekezdésében foglalt lehetőség kivételével – pénzben megvál-
tani nem lehet, és a szabadság nem halmozódhat [Kit. 129. § (11) bek.]. A pénz-
beli megváltás általános tilalma összhangban van a szabadság céljával. Az ugyanis 
csak akkor tudja betölteni a rendeltetését, ha ténylegesen, természetben kiadásra 
kerül. Bár a Kit. nem mondta ki a szabadság iránti igény elévülését, de joghatását 
tekintve ezek a rendelkezések ugyanazt eredményezik, mivel az időben fel nem 
használt szabadságot a későbbiekben már kivenni sem lehet, és – mint ahogyan 
azt lentebb látni fogjuk – pénzbeli megváltására sem kerülhet sor, és azok éveken 
átívelő gyűjtésére sincs lehetőség.

Annak érdekében, hogy a kormánytisztviselő lehetőség szerint ne veszítse el a 
szabadságát, a Kit. előírja a munkáltatói jogkör gyakorlója számára, hogy a jog-
vesztő határidő figyelembevételével megfelelő időn belül tájékoztassa a még igény-
be nem vett szabadság mértékéről és az igénybevétel lehetőségének határidejéről 
a kormánytisztviselőt [Kit. 129. § (7) bek.]. A tárgyévben igénybe nem vett sza-
badságról szóló tájékoztatás rendjét a közszolgálati szabályzatban kell szabályozni 
[R6. 19. § (1) bek. d) pont dg) alpont]. 

5. A szabadság felével a kormánytisztviselő rendelkezik [Kit. 129. § (5) bek.]. 
Ebben a részében a kormánytisztviselőt is terhelheti mulasztás, ha nem kéri a 
szabadság kiadását. Ez a mulasztás ugyanakkor nem érinti a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának a szabadság kiadására vonatkozó kötelezettségét, és egyben azt 
is jelenti, hogy amennyiben a kormánytisztviselő e jogával nem él, a munkáltató 
 jogosult a kiadás időpontját meghatározni.

A szabadság másik felével a kormányzati igazgatási szerv rendelkezik, éppen 
ezért ebben a részében a kiadással kapcsolatos felelőssége is fokozottabban ér-
vényesül, hogy a Kit. rendelkezéseivel összhangban gondoskodjék a szabadság 
kiadásáról. A Kit. nem rendezi azonban azt, hogy a munkaáltatói jogkör gyakor-
lójának mennyivel előbb kell a szabadság kiadását a kormánytisztviselő részére 
jeleznie. Különös szabály hiányában azonba az együttműködési kötelezettség-
ből következően nem kétséges, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója észszerű 
időben köteles a kormánytisztviselővel közölni a szabadság kiadására vonatkozó 
utasí tását. A szabadság kiadására irányuló utasítás ugyan nem puszta tájékoz-
tatás, ám az ilyen utasításra is olyan időben és módon kell megtennie a jogkör 
gyakorlójának, hogy az lehetővé tegye a kormánytisztviselő jogainak gyakorlá-
sát és  kötelezettséginek teljesítését. Erre figyelemmel kell lennie a kormányzati 
igazgatási szervnek az alap- és a pótszabadság kiadásának és igénybevételének 
rendjéről rendelkező szabályok közszolgálati szabályzatban való rögzítése során is  
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[R6. 19. § (1) bek. d) pont df) alpont]. E szabályok meg nem tartásának jogkö-
vetkezménye, hogy a nem jogszerűen kiadott szabadság időtartamát teljesített 
munkaidőnek kell tekinteni, és arra – mivel az a foglalkoztatási kötelesség elmu-
lasztását jelenti – a kormánytisztviselőt állásidőre járó illetmény illeti meg.329

A kormánytisztviselő, ha szabadságot szeretne kivenni, a szabadság kivételére 
vonatkozó igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell hogy 
jelentse a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. Ha a kormánytisztviselőt érintő olyan 
körülmény merül fel, amely miatt a munkavégzési kötelezettség teljesítése szá-
mára személyi, illetve családi körülményeire tekintettel aránytalan vagy jelentős 
sérelemmel járna, a kormánytisztviselő erről haladéktalanul értesíti a munkáltatói 
jogkör gyakorlóját. Ebben az esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója a szabadsá-
got a tizenöt napos bejelentési határidőre vonatkozó szabály mellőzésével köteles 
kiadni. A kormánytisztviselő a munkáltatói jogkör gyakorlójának felszólítása ese-
tén a körülmény fennállását a munkába állásakor haladéktalanul igazolni köteles 
[Kit. 129. § (21) bek.].

6. Amint erre már utaltunk, a pótszabadság – a gyermek vagy unoka születéséhez 
és az első házasságkötéshez kapcsolódó pótszabadság kivételével – csak abban 
az esetben adható ki és vehető igénybe, ha az alapszabadság már kiadásra került  
[Kit. 129. § (6) bek.].

Ha a kormánytisztviselőnek a munkaidő-beosztása nem biztosít hetenként két 
pihenőnapot (mert például egyenlőtlen munkaidő-beosztás alapján a hét vala-
mennyi hétköznapján és szombaton is munkanap került számára beosztásra a 
szabadságolással érintett héten), úgy kell számítani a szabadságát, hogy azonos 
naptári időszakra (hétre) mentesüljön a munkavégzés alól, mint az ötnapos mun-
kahéttel dolgozók [Kit. 129. § (14) bek.]. Ez azt jelenti, hogy egy hét szabadság 
kivétele az ő esetében csupán öt munkanap szabadsággal csökkenti a naptári évre 
számított szabadságát. Ha azonban a heti kettőnél több pihenőnapot biztosít a 
munkaidő-beosztás (ha például kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken dolgo-
zik a szabadsággal érintett héten), a szabadság kiadása tekintetében a hét minden 
napja munkanapnak számít, kivéve a kormánytisztviselő két pihenőnapját, vala-
mint a munkaszüneti napot [Kit. 129. § (15) bek.]. Ez azt jelenti, hogy ebben az 
esetben, ha a szombat és a vasárnap a kormánytisztviselő két pihenőnapja és a 
péntek nem munkaszüneti nap, akkor hiába négy munkanapos lett volna számára 
a hét, mégis öt munkanap szabadságot emészt fel ez esetben a szabadságából.

Ha a kormánytisztviselő a szabadság ideje alatt keresőképtelenné válik, és erről 
tájékoztatja a munkáltatói jogkör gyakorlóját, a szabadság kiadása megszakad, 
mivel a szabadságot csak olyan időszakban lehetséges igénybe venni, amely alatt a 
kormánytisztviselőt rendelkezésre állási, illetve munkavégzési kötelezettség terheli. 
Figyelemmel arra, hogy a kormánytisztviselő a keresőképtelenség miatt mentesül a 
rendelkezésre állási, illetve a munkavégzési kötelezettsége alól [Kit. 93. § (2) bek. 
a) pont], erre szabadság nem adható ki.330

329 Pál (2020): i. m. 490.
330 Pál (2020): i. m. 493–494.
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7. A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő már megkezdett szabad-
ságát kivételesen fontos érdekből megszakíthatja. Ebben az esetben a szabad-
ság alatti tartózkodási helyről a munkahelyre, illetve a visszautazással, valamint a 
munkával töltött idő a szabadságba nem számít be. Ezen túlmenően az elrendelt 
munkavégzés tartamától függetlenül, mivel a szabadságot munkanapra kell kiad-
ni, a munkavégzéssel érintett, megszakított szabadságnap helyett a kormányzati 
igazgatási szerv egy másik teljes munkanapot köteles utóbb kiadni. Mivel a kor-
mánytisztviselő a megszakítással érintett napon rendelkezésre állásra köteles, e 
napot nem lehet olyannak tekinteni, mint amelyen a szabadság kiadásra került.331 
A kormánytisztviselőnek a megszakítással összefüggésben felmerült kárát, illetve 
költségeit a kormányzati igazgatási szerv köteles megtéríteni [Kit. 129. § (8) bek.].

8. Ahogyan erről már volt szó, a kormánytisztviselő részére a szabadság arányos 
része jár, ha a kormányzati szolgálati jogviszonya év közben kezdődött vagy szűnt 
meg [Kit. 129. § (10) bek.]. Az arányosítás során a fél napot elérő töredéknap 
egész munkanapnak számít [Kit. 129. § (19) bek.], az ez alatti töredéknapot érte-
lemszerűen figyelmen kívül kell hagyni.

a) A jogviszony megszűnése esetén szabadság megváltásával kapcsolatos kor-
mánytisztviselői igény elévülése a kormányzati szolgálati jogviszony megszűné-
sének napján kezdődik [Kit. 129. § (12) bek.]. Ez a lehetőség – amint az alább 
látható lesz – értelemszerűen csak arra a szabadságra vonatkozhat, amely a tár-
gyévben vagy a tárgyévet követően a Kit. rendelkezéseivel összhangban a meg-
szűnés időpontjában még elviekben kiadható lett volna, ám a természetben való 
kiadást éppen a jogviszony megszűnése teszi lehetetlenné.

A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és megszüntetése esetén, ha 
a munkáltatói jogkör gyakorlója az arányos szabadságot nem adta ki, az arányos 
szabadságot (ha a kormánytisztviselőnek van fennmaradó szabadsága) a jogvi-
szony megszűnését követő negyvenedik napon kell megváltani [Kit. 129. § (13) 
bek.]. A negyvenedik nap jelentősége abban rejlik, hogy a Kit. 104. § (9) bekezdé-
se és 105. § (2) bekezdése szerint, ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgála-
ti jogviszonyának megszűnését, illetve megszüntetését követő harminc napon belül 
első jogviszonyként újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, kormányzati 
szolgálati jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni. Bár a Kit. nem kapcsolja össze 
a két szabályt, feltételezhető, hogy a jogalkotói szándék arra irányult, hogy ilyen 
esetben ne kerüljön sor a szabadság pénzbeli megváltására.

Itt indokolt utalni az MK 79. számú állásfoglalásra is, mely alapján kijelenthető, 
hogy a jogviszony megszűnésének időpontja nem módosul a szabadságmegváltás 
következtében.

b) Tekintettel arra, hogy a szabadságot halmozni nem lehet, a megváltás során 
figyelembeveendő arányos szabadság alatt egyrészt a tárgyévre esedékes éves 
szabadságnak azt a részét kell érteni, amire a tárgyév első napja és a jogviszony 

331 Uo. 493.
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megszűnésének időpontja közötti időtartamra jár és nem került kiadásra. Másrészt 
figyelembe kell venni a megváltás során az előző évről áthozott alap- illetve pótsza-
badságot is, feltéve, hogy az a jogviszony megszűnése időpontjában még igénybe 
vehető lenne (az alapszabadság március 31-ig, a pótszabadság június 30-ig).

c) Ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnéséig 
több szabadságot vett igénybe annál, mint ami a kormányzati igazgatási szerv-
nél töltött időre megilletné, a különbözetre kifizetett illetményt köteles vissza-
fizetni [Kit. 129. § (16) bek.]. Nem követelhető azonban vissza a túlfizetés, ha a 
kormányzati szolgálati jogviszony a kormánytisztviselő nyugdíjasnak minősülése, 
halála, az általa betöltött álláshely központosított álláshelyállományba kerülése, 
vagy a kormányzati igazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése miatt szűnt meg 
[Kit. 129. § (17) bek.]. Ez utóbbi esetekben a jogalkotó akként mérlegelt, hogy 
a kormánytisztviselő, illetve örököse méltányolható magánérdekére tekintettel 
 bizonyos helyzetekben nem teszi lehetővé a kormányzati igazgatási szerv számá-
ra a túlfizetés visszakövetelését. Ezekben az esetekben a kormányzati szolgálati 
jogiszony megszűnése ugyanis nem róható fel a kormánytisztviselő számára.

Ha a kormánytisztviselő az esedékesség évében a részére járó szabadságnál 
több szabadságban részesült, a kormánytisztviselő a következő évben arányosan 
kevesebb szabadságra jogosult [Kit. 129. § (18) bek.].

d) Ha a szabadság mértékét érintő változásra év közben kerül sor, akkor a kor-
mánytisztviselő számára az alapszabadság arányos része jár, illetve a pótszabad-
ság arányos része vehető igénybe [Kit. 129. § (20) bek.]. Ez a szabály ad választ 
arra a kérdésre, hogy az ötvenedik életév betöltéséhez kapcsolódó pótszabadságot 
hogyan kell számolni; az emberek többsége ugyanis nem január 1-jén tölti be az 
ötvenedik életévét, ezért – eltérő rendelkezés hiányában – az érintett kormány-
tisztviselő a születésnapja és az év utolsó napja közötti időtartamnak megfelelő 
hányadára jogosult a pótszabadságnak abban az évben, amikor az ötvenedik szü-
letésnapját ünnepli. Ettől eltérő a helyzet a gyermekek után járó pótszabadság 
esetében; a Kit. 155. § (3) bekezdése ugyanis egyértelműen rögzíti, hogy a pót-
szabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket először a születésének 
évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe venni, amelyben a tizeny-
nyolcadik életévét betölti, ami alapján a kormánytisztviselő a gyermek születése 
évében is megkapja az összes pótszabadságot, függetlenül attól, hogy az év melyik 
napján született a gyerek, és abban az évben is megkapja a gyermek után járó ösz-
szes pótszabadságot, amikor a gyermek tizennyolcadik életévét betölti, függetlenül 
attól, hogy hány nap van még hátra az évből a gyermek születésnapja után.

e) A jogviszony megszűnése mellett a szabadság pénzbeli megváltásának másik 
esete, ha a kormánytisztviselő a gyermek vagy az unoka gondozása, a hozzátarto-
zó ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság első hat hónapjára járó 
szabadságot nem kapta meg. Ezt a szabadságot pénzben is meg lehet váltani a 
gyermek vagy az unoka gondozása, a hozzátartozó ápolása céljából igénybe vett 
fizetés nélküli szabadság megszűnését követően [Kit. 129. § (22) bek.].
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9. Végül érdemes tisztázni egy sokat vitatott kérdést; hogyan alakul az előző év-
ről áthozott, és a tárgyévi szabadság kivételének sorrendje? Kétféle értelmezés is 
 kialakult a Kit. hatályba lépése óta:

a) az összes áthozott szabadság megelőzi sorrendben az összes tárgyévi sza-
badságot, ami azt jelenti, hogy először az áthozott alapszabadságot, utána 
az áthozott pótszabadságot, majd a tárgyévi alapszabadságot és utoljára a 
tárgyévi pótszabadságot kell, illetve lehet igénybe venni;

b) az összes alapszabadság megelőzi a sorban az összes pótszabadságot, ami 
azt jelenti, hogy először az áthozott alapszabadságot, majd a tárgyévi alap-
szabadságot, utána az áthozott pótszabadságot, végül a tárgyévi pótsza-
badságot kell, illetve lehet igénybe venni.

Mivel a Kit.-ben egyetlen szabály található a sorrendet illetően, miszerint a 
pótszabadságot csak azt követően lehet igénybe venni, hogy a kormánytisztvise-
lő már az összes alapszabadságát felhasználta, mindkét értelmezés elfogadható.  
A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a kormányzati igazgatási szervek 
a) pont szerinti értelmezés szerint járnak el, ami a kormánytisztviselők számára a 
méltányosabb megoldás.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 129. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.

Kapcsolódó joggyakorlat a 129. §-hoz
−	 3378/2019. (XII. 19.) AB határozat
−	 MK 79. számú állásfoglalása

130. § [A betegszabadság]

(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő számára a be-
tegség miatti igazolt keresőképtelenség időtartamára naptári évenként 
tizenöt munkanap betegszabadságot ad ki.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően nem jár betegszabadság a 
társadalombiztosítási szabályok szerinti üzemi baleset és foglalkozási be-
tegség miatti keresőképtelenség, valamint a várandósság miatti kereső-
képtelenség időtartamára.

(3) Év közben kezdődő kormányzati szolgálati jogviszony esetén a kor-
mánytisztviselő a betegszabadság arányos részére jogosult.

(4) A betegszabadság kiadásánál a 129. §-ban foglalt rendelkezéseket 
kell azzal az eltéréssel alkalmazni, hogy ha a kormánytisztviselő a mun-
kaszüneti nap miatt mentesülne a munkavégzési kötelezettsége alól, ezt a 
napot munkanapként kell figyelembe venni.

(5) A betegszabadság tekintetében a 129. § (19) bekezdése megfelelően 
irányadó.
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1. A kormánytisztviselőnek a betegsége miatti keresőképtelensége időtartamára 
naptári évenként tizenöt munkanap betegszabadság jár [Kit. 130. § (1) bek.]. Ha 
nem a kormánytisztviselő, hanem a gyermeke beteg, nem jár betegszabadság a 
kormánytisztviselőnek. Ha a kormánytisztviselő tizenkét évesnél fiatalabb gyer-
meke kórházi kezelésre szorul, és a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg- 
ellátást nyújtó intézményben, vagy ha az ilyen korú gyermekét otthon ápolja és a 
gyermeket a saját háztartásában neveli, az Ebtv. 44. § d) és e) pontja értelmében 
keresőképtelennek minősül, és a Kit. 93. § (2) bekezdés a) pontja alapján mente-
sül a munkavégzési, illetve a rendelkezésre állási kötelezettsége alól. Ezekben az 
esetekben a társadalombiztosítási szabályok alapján táppénzre jogosult. Nem jár 
betegszabadság az üzemi baleset és foglalkozási betegség miatti keresőképtelen-
ség, valamint a várandósság miatti keresőképtelenség időtartamára sem, ezekben 
az esetekben baleseti táppénz, illetve táppénz igénybevételére kerülhet sor [Kit. 
130. § (2) bek.].

2. Ha a kormányzati szolgálati jogviszony év közben kezdődött, a kormánytisztvise-
lő a betegszabadság arányos részére jogosult [Kit. 130. § (3) bek.]. A fél napot elé-
rő töredéknap egész munkanapnak számít [Kit. 129. § (19) bek., 130. § (5) bek.].

Ha a kormánytisztviselő a munkaszüneti nap miatt egyébként is mentesülne a 
munkavégzési kötelezettsége alól, ezt a napot munkanapként kell figyelembe ven-
ni, azaz erre a napra is jár a betegszabadság [Kit. 130. § (4) bek.].

A betegszabadság igénybevételéhez a keresőképtelenséget a kezelőorvos iga-
zolja. A keresőképtelenség elbírálása ugyanolyan szabályok szerint történik, mint a 
táppénz igénybevétele során.

A betegszabadság tartamára az illetmény 70 százaléka jár, melyet – szemben a 
táppénzzel – nem az Egészségbiztosítási Alap, hanem a kormánytisztviselőt foglal-
koztató kormányzati igazgatási szerv fizet.

3. Egyéb kérdésekben a betegszabadságra a Kit.-nek a szabadság kiadására vonat-
kozó 129. §-át kell alkalmazni. Így a betegszabadság nem halmozódhat, az nem 
vihető át a következő évre, ugyanakkor értelemszerűen nem lehet szó arról, hogy 
a kormányzati igazgatási szerv az esedékessége évében szolgálati érdekből ne biz-
tosítsa azt a kormánytisztviselőnek, azt megszakítsa, vagy hogy annak pénzbeli 
megváltására kerüljön sor.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 130. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
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131. § [A fizetés nélküli szabadság]

(1) A kormánytisztviselőnek fizetés nélküli szabadság jár
a) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés idő-

tartamára;
b) a külszolgálat időtartamára, ha házastársa vagy élettársa kül-

szolgálatot teljesít;
c) a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység időtartamára.

(2)
(3)
(4) A kormánytisztviselő a fizetés nélküli szabadság igénybevételét lega-

lább tizenöt nappal korábban köteles írásban bejelenteni.
(5) A fizetés nélküli szabadság a kormánytisztviselő által megjelölt idő-

pontban, de legkorábban a szabadság megszüntetésére irányuló jognyilat-
kozat közlésétől számított harmincadik napon szűnik meg.

(6) A (4) és (5) bekezdés határidőre vonatkozó rendelkezéseit nem kell 
alkalmazni az (1) bekezdés a) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságra.

1. A fizetés nélküli szabadság időtartama alatt a kormánytisztviselő szintén mente-
sül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól, és értelemszerűen 
a kormányzati igazgatási szerv is mentesül a foglalkoztatási és illetményfizetési 
kötelesség alól. Ezek igénybevétele nem a munkáltatói jogkör gyakorlójának a 
mérlegelési jogkörébe tartozik, azokat a kormánytisztviselő egyoldalú jognyilat-
kozata folytán kötelező kiadni a feltételek fennállása esetén. Ugyancsak a Kit. 
szerinti feltételek fennállásakor a kormánytisztviselő egyoldalú jognyilatkozata is 
megszakítja a fizetés nélküli szabadságot. Amennyiben a fizetés nélküli szabadság 
megszűnik, úgy a kormányzati igazgatási szerv mérlegelés nélkül köteles ismét 
eleget tenni foglalkoztatási kötelességének.

2. A kormánytisztviselő fizetés nélküli szabadságot vehet igénybe arra az időtar-
tamra, amikor tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatot teljesít vagy nem-
zetközi közigazgatási szakértői tevékenységet végez. Megilleti ez a lehetőség a 
kormánytisztviselőt akkor is, ha házastársa vagy élettársa külszolgálatot teljesít 
[Kit. 131. § (1) bek.].

A Kit. egyik újdonsága, hogy a gyermeket nevelő és családot alapító kormány-
tisztviselőkre vonatkozó kedvezményeket, többletjuttatásokat egy önálló fejezetbe 
foglalta. Ennek köszönhetően a szülési szabadságra és a gyermek vagy unoka gon-
dozása, hozzátartozó személyes ápolása érdekében igénybe vehető fizetés nélküli 
szabadságra vonatkozó rendelkezéseket a Kit. XX. Fejezete tartalmazza, ezért ezek 
ismertetésére a későbbiekben kerül sor (lásd a Kit. 156–157. §-ához fűzött magya-
rázatot).

3. A kormánytisztviselő a fizetés nélküli szabadság igénybevételét legalább tizenöt 
nappal korábban köteles írásban bejelenteni [Kit. 131. § (4) bek.]. A fizetés nél-
küli szabadság a kormánytisztviselő által megjelölt időpontban, de legkorábban a 
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 szabadság megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől számított harmin-
cadik napon szűnik meg [Kit. 131. § (5) bek.]. Ezeket a szabályokat azonban nem 
kell alkalmazni arra az esetre, amikor a kormánytisztviselő tényleges önkéntes 
tartalékos katonai szolgálatot teljesítése miatt van fizetés nélküli szabadságon [Kit. 
131. § (6) bek.]. Ebből következően a tájékoztatásokat olyan időben kell megten-
nie az önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítését megkezdeni kívánó vagy 
onnan visszatérni szándékozó kormánytisztviselőnek, hogy az lehetővé tegye a 
kormányzati igazgatási szerv számára a jogainak gyakorlását és a kötelezettségei-
nek teljesítését [Kit. 68. § (6) bek.], azaz mind előtte, mind utána észszerű időben 
kell értesíteni.

4. Megjegyzendő, nincs akadálya annak, hogy a felek további „fizetés nélküli sza-
badságokat” állapítsanak meg közös megegyezéssel, azaz a munkáltatói jogkör 
gyakorlója más esetekben is engedélyezheti a rendelkezésre állással és mun-
kavégzéssel (egyúttal foglalkoztatási és illetményfizetési kötelezettséggel) nem 
érintett időszakokat a kormánytisztviselő számára, annak kérése esetén. Ezek 
azonban a Kit.-ben a fenti esetek körén kívül nem kerülnek expressis verbis sza-
bályozásra. Ilyenkor a kormánytisztviselő a Kit. 93. § (2) bekezdés l) pontja alap-
ján a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye alapján mentesül a rendelke-
zésre állási és munkavégzési kötelezettség alól, és a Kit. 135. § (2) bekezdése 
szerint számára csak a felek megállapodása esetén, illetve aszerint jár díjazás.   
A munkáltatói jogkör gyakorlója azonban egyoldalúan jogszerűen nem rendelhet 
el ilyen különleges fizetés nélküli szabadságot.

5. Itt utalunk vissza arra, hogy a fizetés nélküli szabadságon lévő kormánytisztvi-
selő álláshelye nem minősül betöltetlennek [Kit. 55. § (3) bek. a) pont]. Viszont az 
érintett álláshelyhez tartozó feladatok ellátása érdekében a fizetés nélküli szabad-
ság idejére létre lehet hozni határozott idejű jogviszonyt az érintett álláshelyen.

A fizetési szabadság ideje alatt felmentett kormánytisztviselő a felmentési idő 
egészére mentesül a munkavégzési kötelezettség alól (ha a fizetés nélküli szabad-
ság tovább tartott volna, mint a felmentési idő vége), és annak ellenére jogosult 
illetményre, hogy egyébként nem járna neki arra az időszakra fizetés [Kit. 111. § 
(4a) bek.]. Ezen szabály jelentősége abban rejlik, hogy a Kit. a munkáltató általi 
egyoldalú kinevezés-módosítás bevezetésére tekintettel lehetővé tette, hogy kérel-
mére a kormánytisztviselő a fizetés nélküli szabadságának ideje alatt is felmentésre 
kerülhessen. Ebben az esetben is ugyanis nem él a gyermek, unoka, hozzátartozó 
gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságra tekintettel biztosított 
felmentési védelem.

A fizetés nélküli szabadság kezdeményezésének és engedélyezésének szabálya-
it a közszolgálati szabályzatnak kell tartalmaznia [R6. 19. § (1) bek. d) pont dh) 
alpont].
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 131. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.

Kapcsolódó joggyakorlat a 131. §-hoz
−	 Kúria EBH2013. M.5. számú határozata

132. § [A kormányzati igazgatási szünet]

(1) A Kormány a kormányzati igazgatási szervekre vonatkozóan rende-
letben állapíthatja meg azt az időszakot (kormányzati igazgatási szünet), 
amely alatt lehetőség szerint ki kell adni az esedékessége évére járó sza-
badság azon részét, amellyel a munkáltatói jogkör gyakorlója rendelkezik.

(2) A kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője a 
Kormány által megállapított kormányzati igazgatási szünet időtartamán 
belül, az egyes szervezeti egységek esetében eltérő időszakban, illetve 
időtartamban határozhatja meg a szabadság kiadását.

(3) A munkáltató jogkör gyakorlója a kormányzati igazgatási szünet alatt 
a szabadságot úgy adja ki, hogy biztosítja a zavartalan ügymenetet, vala-
mint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szervek esetében a folya-
matos feladatellátást.

A Kit. biztosítja annak lehetőségét, hogy a Kormány a kormányzati igazgatási szer-
vekre vonatkozóan igazgatási szünetet állapítson meg. Amennyiben elrendelésre 
kerül igazgatási szünet, akkor lehetőség szerint ezen időszak alatt ki kell adni az 
esedékesség évére járó szabadság azon részét, amellyel a munkáltatói jogkör gya-
korlója rendelkezik. Ezek az időszakok a Kttv. tapasztalatai alapján nyáron augusz-
tus 20. előttre, télen pedig december második felére és január első hetére estek. 
Nyilvánvaló módon az igazgatási szünet segítségével lehetőség van egyfelől a sza-
badság kiadásának tervezésére, illetve arra, hogy a szabadságok jelentős része a 
tárgyévben rendben kiadásra kerüljön, egyben a kormánytisztviselők pihenése is 
biztosított legyen hosszabb, egybefüggő időtartamokra. Mindez összhangban van a 
magyar „szabadságolási” gyakorlattal, hagyományokkal is.

A munkáltató jogkör gyakorlója a kormányzati igazgatási szünet alatt a szabad-
ságot úgy kell, hogy kiadja, hogy a kormányzati igazgatási szerv zavartalan ügy-
menete biztosított legyen, valamint a lakossági ügyfélszolgálattal rendelkező szer-
vek esetében a feladatellátás folyamatos legyen. A kormányzati igazgatási szünet 
időtartamára eső szabadság kiadásának rendjét a kormányzati igazgatási szerven 
belül a hivatali szervezet vezetője állapíthatja meg.
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 132. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.

133. § [A munka- és a pihenőidő nyilvántartása]

(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles nyilvántartani
a) a rendes és rendkívüli munkaidő,
b) a készenlét,
c) a szabadság, valamint
d) az egyéb munkaidő-kedvezmények

időtartamát.
(2) A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a tel-

jesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és be-
fejező időpontjának is.

(3) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nyilvántartás – a (2) bekezdésben 
foglaltaktól eltérően – az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén 
történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető.

(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója – a kormánytisztviselők igényének 
megismerése után – a tárgyévben február végéig éves szabadságolási ter-
vet (a továbbiakban: szabadságolási terv) készíthet a szabadságok tárgy-
évi ütemezéséről, s arról a kormánytisztviselőket tájékoztatja.

1. A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles nyilvántartani a rendes és rendkívüli 
munkaidő, a készenlét, a szabadság, valamint az egyéb munkaidő-kedvezmények 
időtartamát. Megjegyzendő, célszerű a munkáltatói jogkör gyakorlója számára a 
rendkívüli munkaidő ellenértékeként biztosított szabadidőt is nyilvántartani.

A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból naprakészen meg-
állapítható legyen a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét 
kezdő és befejező időpontja.

A rendes és rendkívüli munkaidő nyilvántartása az írásban közölt munkaidő- 
beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével 
is vezethető.

2. Noha a Kit. nem ír elő semmilyen további formai követelményt, a bírói gyakorlat 
alapján megállapítható azonban, hogy a rendeltetésének megfelelő, ellenőrizhető, 
hiteles és naprakész adatok rögzítése csak írásban történhet (mely akár jelenléti 
ív-szerű vagy elektronikus nyilvántartás is lehet), és azt a munkahelyen kell vezet-
ni, illetve tárolni. A munkaidő-nyilvántartás vezetése bármilyen formában történ-
het, ha az kétséget kizáróan tartalmazza a törvényben előírt elemeket,332 olyannak 
kell lennie, amelyből egyértelmű következtetést lehet levonni a törvényben előírtak 

332 EBH2016.M. 13.
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megtartására.333 A kormánytisztviselő számára az együttműködési kötelezettség-
ből eredően is lehetőséget kell adni arra, hogy annak tartalmát megismerje, arra 
észrevételeket, javaslatokat tehessen, hiszen a kormányzati igazgatási szervnek is 
érdeke, hogy reális és valós adatok szerepeljenek a nyilvántartásban.

Nem kizárt az sem, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója átengedje a munka-
idő-nyilvántartás vezetését a kormánytisztviselő számára, ám ha az helytelen ada-
tokat tartalmaz, azért a kormányzati igazgatási szerv tartozik helytállni.334

Előfordulhat, hogy a jelenléti ív és a belépő kártyák adatai eltérnek, ez nem 
egyedi jelenség, hiszen önmagában a munkahelyre való belépés még nem jelenti 
feltétlenül azt, hogy a kormánytisztviselő ebben a pillanatban már dolgozik is. Ha 
az érkezést követően folytatja az útját az irodájába, ahol később valóban megkez-
di a munkavégzést, a belépés nem jelenti egyben a munkavégzés kezdetét. Ilyen-
kor elkülönül az érkezés és a munkavégzés tényleges megkezdésének időpontja. 
Ha viszont csak a belépés időpontja rögzített az informatikai rendszerben, az arra 
engedhet következtetni, hogy már ekkor elkezdődött a munkavégzés (hiszen má-
sik adat nincs). Ez utóbb problematikus lehet például a rendkívüli munkaidő meg-
ítélése szempontjából is.

3. Újdonság a Kit.-ben, hogy a korábbiaktól (Kttv.) eltérően már nem kötele-
ző, hanem csak egy önkéntesen alkalmazható munkaszervezési eszköz az éves 
szabadságolási terv. A munkáltatói jogkör gyakorlója dönthet úgy, hogy miután 
felmérte a kormánytisztviselők igényeit, éves szabadságolási tervet készít a sza-
badságok tárgyévi ütemezéséről. Ha viszont készül ilyen terv, akkor arról a kor-
mánytisztviselőket értelemszerűen tájékoztatni kell.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 133. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.

Kapcsolódó joggyakorlat a 133. §-hoz
−	 EBH2016.M. 13.
−	 BH2013. 226.

333 BH2013. 226.
334 Uo.
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XIX.–XX. FEJEZET

AZ ILLETMÉNY ÉS AZ ELISMERÉSEK (134–145. §)

Ludányi Dávid – S. Horváth István

Jogpolitikai célok

Mint ahogyan azt a korábbi részekben már láthattuk, minden álláshelyhez (ideértve 
az alaplétszámba tartozó álláshelyet és a központosított álláshelyállományba tar-
tozó álláshelyet is) tartozik egy ún. besorolási kategória. Ez a besorolási kategória 
képezi tulajdonképpen a Kit. személyügyi rendszerének az alapvető viszonyítási 
pontját; a kormánytisztviselő illetménye ugyanis – szemben a korábbi törvények-
kel – már nem a kormánytisztviselő közszolgálatban töltött idejéhez és az iskolai 
végzettségéhez igazodik, hanem a kormánytisztviselő által betöltött álláshelyhez. 
Fontos változás tehát, hogy a Kit. 1. melléklete szerinti bértáblák nem tesznek kü-
lönbséget a középfokú és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők között.

A Kit. másik újítása az illetményt érintően, hogy bevezette az egységes illet-
ményrendszert. Így a Kit. nem ismeri az „alapilletmény”, az „ illetménykiegészítés”, 
az „illetményeltérítés” és az „illetménypótlék” fogalmát. Korábban ugyanis az 
 államigazgatási szervek a magasabb bérezés érdekében sok esetben nem ren-
deltetésszerűen éltek ezekkel az eszközökkel, ami oda vezetett, hogy folyama-
tosan bővült a magasabb illetménykiegészítésre jogosult szervek köre, továbbá 
gyakorivá vált az üres álláshelyek fenntartása a helyettesítési pótlék biztosítása 
érdekében, valamint általánossá vált az illetményeltérítésnek a személyes telje-
sítménytől független alkalmazása is. E gyakorlat felszámolása érdekében a Kit. 
egyik sarokpontja, hogy a kormánytisztviselő a munkájáért javadalmazásként havi 
rendszerességgel az egy összegben megállapított illetményt kapja. Tekintettel 
arra, hogy az illetménypótlékok megszűntek, a vezetői illetménypótlék sem létezik 
a Kit.-ben. Ehelyett a törvény külön besorolási kategóriát állapít meg a szakmai 
vezetők (osztályvezető, főosztályvezető) és a szakmai felső vezetők (helyettes 
 államtitkár, közigazgatási államtitkár) számára. A legmagasabb ügyintézői besoro-
lási kategóriában akár helyettes államtitkári szintű illetmény is megszerezhető, ez 
a rendszer rugalmasságát mutatja. Ennek az az előnye a Kttv.-n alapuló korábbi 
illetményrendszerrel szemben, hogy nem generálja felesleges vezetői álláshelyek 
létrehozását, míg a korábbi rendszerben széttagolt szervezeti struktúrák jöttek 
létre a nagyszámú vezetői pozíciók kialakítása érdekében. Az idegen nyelv tudásá-
nak elismerése sem pótlék útján történik, hanem ennek tényét a munkáltatói jog-
kör gyakorlója az illetmény összegének megállapítása során mérlegelése szerint  
figyelembe veheti.
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Bár a Kit. alapelvként rögzíti, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója a szakmai 
képességek, a képzettség, a gyakorlat, valamint a teljesítmény alapján határozza 
meg a kormánytisztviselő illetményét, ezek figyelembevételével tág mozgásteret 
biztosít a törvény az illetmény megállapítására a munkáltatói jogkör gyakorlójának. 
Összesen két szabály köti a munkáltatói jogkör gyakorlóját: egyrészt az illetmény 
összege a kormánytisztviselő által betöltött álláshely besorolási kategóriájához tar-
tozó illetménysáv alsó és felső határa közzé kell, hogy essen. Másrészt az illetmény 
összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie. A kinevezés-
sel megállapított illetmény teljesítményértékelés alapján módosítható; legfeljebb 
20%-kal csökkenthető, illetve legfeljebb 30%-kal növelhető. Az illetménysáv hatá-
rait azonban ebben az esetben sem lépheti át az illetmény, és természetesen nem 
lehet a garantált bérminimum alá csökkenteni azt.

A Kit. megszüntette a szenioritáson alapuló előmeneteli rendszert, ami a szol-
gálati jogviszonyban eltöltött időre épülő illetménytáblán alapult. A kormányzati 
igazgatási szervnél eltöltött idő a Kit. hatálybalépése óta tehát önmagában már 
nem jelent garanciát arra, hogy növekedjen a kormánytisztviselő illetménye. Ez-
által hangsúlyosabb szerephez jutnak a kormánytisztviselő által birtokolt képessé-
gek, a hozzáértés, a kompetenciák és a teljesítmény.

Mindezen változások annak érdekében történtek, hogy a korábbinál nagyobb 
rugalmasságot engedjen a törvény a munkáltatói jogkör gyakorlójának a kormány-
tisztviselő teljesítményének elismerésére, ösztönzésére, ami a versenyképes mun-
kaerő megtartását és vonzását hivatott szolgálni.

Szintén a tapasztalattal rendelkező kormánytisztviselőknek a közszférában 
tör ténő megőrzését segíti elő a szolgálati elismerés, amely a korábbi jubileumi 
 jutalom rendszerét váltotta fel, továbbá az új kategóriaként bevezetett álláshelyi 
elismerés, amely az egyazon álláshelyen történő tartós munkavégzést hivatott 
 díjazni.  Továbbra is megmaradt a célfeladat kitűzésének és díjazásának lehetősége, 
a  kiemelkedő munkavégzés elismeréseként és ösztönzéseként pedig bevezetésre 
került a teljesítményelismerés és a motivációs elismerés.

Magyarázat a Kit. §-aihoz

134. § [Az illetmény]

(1) A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonya alapján 
havonta az 1. melléklet szerinti illetményre jogosult, amelyet a munkál-
tatói jogkör gyakorlója állapít meg az álláshelyhez tartozó besorolás sze-
rinti sávon belül. Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani.  
A kerekítés nem minősül munkáltatói intézkedésen alapuló, az általános-
tól eltérő illetménymegállapításnak.

(1a) A tartósan távol lévő kormánytisztviselő által betöltött álláshelyen 
az 54. § (5) bekezdés b) pontja alkalmazásával létrehozott határozott 
idejű jogviszony alapján – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – az  
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álláshely besorolási kategóriájától eggyel alacsonyabb, illetve eggyel ma-
gasabb besorolási kategóriához tartozó illetménysávba eső illetmény is 
kifizethető.

(2) Az illetmény összegének legalább a garantált bérminimum összegét 
el kell érnie.

(3) A garantált bérminimum összegét és hatályát a Kormány állapítja 
meg.

(4) Havi illetmény esetén az egy órára járó illetmény meghatározása so-
rán a havi illetmény összegét osztani kell

a) általános teljes napi munkaidő esetén: 174 órával,
b) általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidő esetén: 174 óra 

időarányos részével.
(5) A kormánytisztviselő megállapított illetménye teljesítményértékelés 

alapján módosítható. Az illetmény teljesítményértékelés nélkül is módo-
sítható, ha azt a kormánytisztviselő által betöltött álláshely besorolási ka-
tegóriájának módosulása teszi szükségessé.

1. Az illetmény a kormánytisztviselő munkavégzésének ellenértéke. A közszolgálati 
illetményrendszer alapproblémáinak – mint a túldifferenciáltság és az elavult illet-
mények335 – megoldására a Kit. új illetményrendszert vezetett be, s – mint már emlí-
tettük – szakít a szenioritáson alapuló, kötött besoroláshoz illeszkedő illetmény-elő-
meneteli rendszerrel. A törvény szerint a besorolás ún. álláshelyre történik, ami a 
kormányzati igazgatási létszámgazdálkodás alapegységét jelenti (Kit. 51–60. §). 
A díjazási rendszer két fő részre bontható; egyfelől illetményre, másfelől egyéb 
támogatásokra és juttatásokra. Hatféle besorolási kategória (ügyintéző, szakmai 
vezető, szakmai felső vezető, biztosi jogviszonyban álló személy, tanácsadó, illetve 
politikai felső vezető) különböztethető meg az álláshelyek bázisán, amelyből az 
ügyintéző kategória további besorolási fokozatokra bontható [Kit. 57. § (1) bek.]. 
E kategóriák között az illetmény-előmenetel nem automatikus (a munkáltatói jog-
kör gyakorlója dönt arról, hogy a kormánytisztviselő milyen besorolási kategóriába 
tartozzék, azaz egészen pontosan, hogy milyen álláshelyen dolgozzék) – amint azt 
az álláshellyel foglalkozó szakaszok magyarázatánál részletesen bemutattuk –, a 
Kormány határozatában állapítja meg a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámát 
és az alaplétszámba tartozó álláshelyek besorolását.

2. Az illetményt úgy kell megállapítani, hogy az az álláshely besorolási kategóri-
ájához tartozó illetménysáv alsó és felső határa közzé essen. A Kit. 1. mellékle-
te két illetménytáblát tartalmaz: az első a minisztériumoknál foglalkoztatott kor-
mánytisztviselőkre vonatkozik (I. illetménytábla), míg a második a kormányzati 

335 Kártyás Gábor sorra veszi tanulmányában ezeket a szabályozási kérdéseket. A túldifferen-
ciáltság körében utal arra, hogy a hatályos közszolgálati jogállási törvényekben mintegy 
másfél tucat, különböző logika szerint felépülő illetménytábla található, amelyek az illetmé-
nyek mértékében is lényeges eltéréseket eredményeznek. Az elavult illetmények köréből 
nyomós érvként emelhető ki az, hogy a közszolgálati illetményalap mértéke 2008 óta vál-
tozatlan. Kártyás (2019): i. m. 231–232.
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főhivatalok és központi hivatalok kormánytisztviselőire (II. illetménytábla). 2019. 
január 1. és 2020. január 1. között a fővárosi és megyei kormányhivataloknak a 
Kit. 2. mellékletében egy saját illetménytáblájuk volt, amely még az Áttv. szerinti 
előmeneteli és illetményrendszerhez kapcsolódott. Tekintettel azonban arra, hogy 
a kormányhivatalok tisztviselőinek korábbi előmeneteli rendszere megszűnt, 2020. 
január 1-jétől a kormányhivatalok kormánytisztviselőire is a Kit. 1. mellékletének 
II. illetménytábláját kell alkalmazni.

Besorolási fokozat  
megnevezése

Illetmény alsó  
határa

Illetmény felső  
határa

1. kormánytanácsos 250 000 Ft 500 000 Ft

2. vezető-kormánytanácsos 350 000 Ft 650 000 Ft

3. kormány-főtanácsos 400 000 Ft 750 000 Ft

4. vezető-kormányfőtanácsos 600 000 Ft 1 500 000 Ft

5. osztályvezető 700 000 Ft 1 400 000 Ft

6. főosztályvezető 800 000 Ft 1 500 000 Ft

7. helyettes államtitkár 1 300 000 Ft 1 650 000 Ft

8. közigazgatási államtitkár 1 500 000 Ft 1 900 000 Ft

19. táblázat: I. illetménytábla a minisztériumok részére

Besorolási fokozat  
megnevezése

Illetmény alsó  
határa

Illetmény felső  
határa

1. hivatali tanácsos 200 000 Ft    350 000 Ft

2. vezető-hivatalitanácsos 300 000 Ft    500 000 Ft

3. hivatali főtanácsos I. 400 000 Ft    600 000 Ft

4. hivatali főtanácsos II. 450 000 Ft    700 000 Ft

5. vezető-hivatalifőtanácsos 500 000 Ft 1 200 000 Ft

6. osztályvezető 400 000 Ft 1 100 000 Ft

7. főosztályvezető 550 000 Ft 1 300 000 Ft

20. táblázat: II. illetménytábla a kormányzati főhivatalok, központi hivatalok,  
valamint a kormányhivatalok részére

Vannak olyan esetek, amikor az álláshelyhez tartozó illetménysáv határa átlép-
hető; ha a tartósan távol lévő kormánytisztviselő álláshelyén létesül egy határozott 
idejű jogviszony, akkor az álláshely besorolási kategóriájának módosítása nélkül 
kifizethető az álláshely besorolási kategóriájától eggyel alacsonyabb, illetve eggyel 
magasabb besorolási kategóriához tartozó illetménysávba eső illetmény is. Ez a 
Kit. 2019. január 1-jén hatályba lépett változatában még nem így volt: az eredeti 
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szabály szerint ilyen esetben ideiglenesen módosítani kellett az álláshely besorolási 
kategóriáját, ami a tartósan távol lévő kormánytisztviselő újbóli munkába állása 
után visszaállt az eredeti besorolási kategóriába. Tekintettel azonban arra, hogy 
az álláshely besorolásának ideiglenes módosítása jelentős adminisztrációs terhet 
jelentett az álláshelyekkel kapcsolatos döntéselőkészítő és döntéshozó szervekre, 
egyszerűsítésen esett át az eljárásrend.

Fontos az illetmény megállapításának módjával kapcsolatban megemlíteni, hogy 
az illetmény pontos összegének kialakításakor a feleknek lehetőségük van – még 
ha az illetménysávok ennek korlátot is szabnak – egyfajta béralkura (szemben a 
Kttv. korábban egyértelműen kötött illetménymegállapítási szabályaival). Ebben a 
tekintetben tehát mit sem változik a Kit. szabályozása a Kttv.-hez képest; a válto-
zás inkább a törvényi szintű szabályozás és a munkáltatói szabályozás és döntés 
között írható le. Amíg a Kttv.-ben a rendelkezések alapján pontosan meghatároz-
ható volt az, hogy a kormánytisztviselő milyen illetményre jogosult, addig ez a 
konkrét kormányzati igazgatási szerv által érvényesített szempontrendszer isme-
rete nélkül nem válaszolható meg a Kit. alapján. A munkáltató jogkörének egyet-
len korlátja – az illetményhez való jogon és a garantált bérminimumra vonatkozó 
garanciákon túl – a szakszerűség elve [Kit. 65. § (3) bek.], amely meghatározza, 
hogy a kormánytisztviselő illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlójának a szak-
mai képességek, a képzettség, a gyakorlat, valamint a teljesítmény alapján kell 
megállapítania. Ezen túlmenően a munkáltatói jogkör gyakorlójának figyelemmel 
kell lennie természetesen a joggal való visszaélés tilalmára (Kit. 64. §) és az egyen-
lő bánásmód követelményére is (noha az Mt.-vel és a Kttv.-vel szemben a Kit. nem 
tartalmazza kifejezetten az egyenlő munkáért egyenlő bér elvét).336

Lényeges tehát, hogy az illetmény nem különféle komponensekből tevődik össze, 
hanem egy összegből áll. Ez azzal is együtt jár, hogy az illetmény számítása sem 
függ az illetményalap összegétől és a fizetési fokozatokhoz kapcsolódó szorzószá-
moktól (tekintve, hogy a Kit.-ben nincsenek fizetési fokozatok és szorzószámok). 
Az illetményhez illetménykiegészítés és illetménypótlékok sem kapcsolódnak; tehát 
azt mondhatjuk, hogy egyedül az „alapilletmény” található meg, amelybe a szak-
szerűség elvét követve beépülnek a korábban önálló jogcímet jelentő illetmény-
elemek. A közszolgálati illetményrendszerek egyik sajátossága volt337 korábban az 
illetménykiegészítés, ami alapján a hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő 
szerveknél dolgozók magasabb illetményre voltak jogosultak. Így például a Ktv. 
vagy Kttv. magasabb mértékű kiegészítést társított a minisztériumokban történő 
munkavégzéshez, mint egy helyi szintű, dekoncentrált államigazgatási szervben 
való munkavégzéshez. Amint alább látható, annak ellenére, hogy a Kit. nem operál 
illetménykiegészítéssel – mint ahogy azt az említett Ktv. vagy Kttv. tette –, de iure 
különbségek kiolvashatók a kormányzati igazgatási szervek hierarchiája alapján 
(lásd a minisztériumi illetménytábla mind az ügyintézői, mind a szakmai vezetői 
álláshelyek esetében magasabb összeget állapít meg az illetménysáv felső határa-

336 Lásd: Ebktv.
337 Az Áttv. hatálybalépése óta sorra jönnek – például a rendvédelmi vagy a vízügyi alkalma-

zottak esetében – az olyan új közszolgálati jellegű jogviszonyok, amelyek szakítanak a több 
komponensből történő illetményszámítással.
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ként, mint a kormányzati főhivatalokra, központi hivatalokra és kormányhivatalok-
ra vonatkozó illetménytábla). A sávokhoz kapcsolódó iskolai végzettség szintjének 
meghatározása azonban a kormányzati igazgatási szerv feladata, és nem az illet-
ményrendszer kötelező tartalmi eleme. Ugyanez elmondható az illetménypótlékok-
ról is. A kormánytisztviselő személyes képességei vagy a szervezeti sajátosságok 
szintén munkáltatói mérlegelés eredményeként épülhetnek be a díjazásba. Ez alól 
a Kit. egy kivételt fogalmazott meg a kormányhivatali kormánytisztviselők eseté-
ben, az éjszakai pótlékra nézve [Kit. 266. § (3) bek.]. Azzal azonban, hogy 2020. 
január 1-jétől már a kormányhivatali kormánytisztviselőkre is az általános szabá-
lyokat kell alkalmazni, ez a kivétel megszűnt.

3. Az illetmény összegének megállapítása során figyelni kell arra, hogy annak leg-
alább a garantált bérminimum összegét el kell érnie. Ez azt jelenti, hogy ha az 
illetménysáv felső határa esetleg nem érné el a garantált bérminimum összegét, 
akkor az illetmény átléphetné az illetménysáv felső határát. A garantált bérmini-
mum összegét a Kormány állapítja meg. A garantált bérminimum összege 2020-
ban 210 000 Ft.338

4. Az illetmény teljesítményértékelés alapján módosítható [Kit. 96. § (3) bek. a) 
pont], méghozzá a kormánytisztviselő által betöltött álláshely besorolási kategóri-
ájához tartozó összeghatáron belül; legfeljebb 20%-kal csökkenthető vagy legfel-
jebb 30%-kal növelhető. Ez tulajdonképpen bármikor megtehető, évente akár több 
alkalommal is, azzal a kitétellel, hogy a kormánytisztviselő kérésére évente csak 
egyszer köteles a munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő teljesítmé-
nyét értékelni [Kit. 96. § (2) bek.].

Az alapilletmény-eltérítés jogintézménye expressis verbis tehát nem található 
meg a Kit.-ben. Azonban, ha úgy tetszik, az illetmény teljesítményhez kötődő  
– „változó” része – látens módon továbbra is fennmaradt.

Több esetben még nem került sor a Kttv. és a Kit. egyes rendelkezéseinek ösz-
szehangolására, ezért előfordul, hogy a Kttv. még hatályos szabálya kormányzati 
igazgatási szervre vonatkozik. Ilyen például a Kttv. 133. § (5) bekezdése, amely 
– többek között – a minisztériumi kormánytisztviselők alapilletmény-eltérítésének 
mértékéről rendelkezik. Természetesen a szabály több ok miatt sem alkalmazható. 
Egyrészt a minisztériumok nem tartoznak a Kttv. hatálya alá, másrészt a minisz-
tériumi kormánytisztviselők illetménye egységes, azon belül nem különböztetjük 
meg az alapilletményt. Továbbá a Kttv. megfogalmazása szerint ugyanis saját ren-
delkezéseit akkor kell alkalmazni a kormányzati igazgatási szerv kormánytisztvi-
selőjének kormányzati szolgálati jogviszonyára vagy a jogviszony egyes elemeire, 
ha a Kit. ekként rendelkezik, vagy a Kit. a jogviszony vagy annak egyes elemei 
tekintetében a hatályának hiányáról rendelkezik.339 Erről azonban nem beszélhe-
tünk az alapilletmény-eltérítés esetében.340

338 R10.
339 Kttv. 1. § (2) bek.
340 Vö. Bérces (2013): Kttv. 132. §.
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Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy bizonyos esetekben teljesítmény-
értékelés nélkül is módosítható az illetmény.

a) Az egyik ilyen eset, amikor azt a kormánytisztviselő által betöltött állás-
hely besorolási kategóriájának módosulása teszi szükségessé. A Kormány 
ugyanis a betöltött álláshely besorolási kategóriáját is módosíthatja, és eb-
ben az esetben az illetmény összegét teljesítményértékelés nélkül hozzá 
lehet igazítani az illetménysáv új alsó határához.

b) A másik esetkörbe tartoznak azok a tisztviselők, akikre nem kell alkalmazni 
a Kit.-nek a teljesítményértékelésre vonatkozó szabályait – például a kor-
mánymegbízott [Kit. 206. § (2) bek. n) pont] és a politikai tanácsadó [Kit. 
214. § (5) bek. g) pont] –, továbbá akiknek az esetében a Kit. úgy ren-
delkezik, hogy teljesítményértékelés nélkül megállapítható az illetményük 
– például a közigazgatási államtitkár (Kit. 230. §) és a helyettes államtitkár 
(Kit. 235. §).

Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója alacsonyabb vagy magasabb illetményt sze-
retne adni a kormánytisztviselőnek, mint amit a kormánytisztviselő által betöltött 
álláshely besorolási kategóriája megenged, akkor két lehetősége van:

a) ha rendelkezésére áll magasabb besorolású üres álláshely, akkor álláshely-
váltással áthelyezheti a kormánytisztviselőt az üres álláshelyre, vagy

b) kezdeményezheti a kormányzati igazgatási szervet vezető, felügyelő, illet-
ve irányító miniszternél az álláshely besorolási kategóriájának módosítását, 
amiről a Kormány dönt.

Ha azonban több mint 20%-kal csökken a kormánytisztviselő illetménye, akkor 
a kormánytisztviselő a felmentését kérheti, és ebben az esetben a munkáltatói 
jogkör gyakorlója köteles a kormánytisztviselőt felmenteni [Kit. 89. § (3) bek. a) 
pont].

Kiemelendő továbbá, hogy az álláshelyváltás (Kit. 59. §) megszakítja az állás-
helyi elismerésnél figyelembe vehető időtartamot (Kit. 144. §), mivel ebben az 
esetben – még ha ugyanazon kormányzati igazgatási szervnél is, de – új álláshelyre 
kerül a kormánytisztviselő (lásd erről részletesebben alább).

5. Az egy órára járó illetmény kiszámítása során a havi illetményt osztani kell 
az átlagos havi munkaórák számával, azaz 174-gyel. Az általánostól eltérő teljes 
munkaidő vagy részmunkaidő esetén a havi illetményt a 174 óra arányos részé-
vel kell osztani. A szabálynak egyenlőtlen munkaidő-beosztás során történő illet-
mény-megállapításnál van jelentősége.341

6. Speciális illetményszámítási szabályok vonatkoznak a külszolgálatot teljesítő 
kormánytisztviselőre (Kit. 102. §), a politikai felső vezetőre [Kit. 181. § (2) bek.], 
a kormánymegbízottra [Kit. 206. § (2) bek. o) pont], a politikai tanácsadóra és 
főtanácsadóra [Kit. 214. § (5) bek. e) pont], a kabinetfőnökre [Kit. 217. § (1) 
bek.], valamint a biztosi jogviszonyban álló személyre (Kit. XXXI. fejezet). A Kit. 
a szakmai vezető és felső vezető esetében pedig utaló szabályokat alkalmaz (lásd 

341 Vö. Bérces (2013): Kttv. 131. §.
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valamennyi ilyen esetben az egyes §-okhoz kapcsolódó magyarázatokat). Így pél-
dául az igazgató illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg azzal, 
hogy az illetmény összege megegyezik a minisztériumi főosztályvezetői illetmény 
összegével [Kit. 253. § (1) bek.].

Kapcsolódó jogi szabályozás a 134. §-hoz
−	 Áttv.
−	 Hszt.
−	 Kit.
−	 Kjt.
−	 Kttv.
−	 Ktv.
−	 R10.
−	 391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási szerveknél foglal-

koztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól

135. § [Díjazás munkavégzés hiányában]

(1) A kormánytisztviselőt, ha a kormányzati igazgatási szerv működési 
körében felmerült okból nem tud munkát végezni, az emiatt kiesett mun-
kaidőre (állásidő) illetmény illeti meg.

(2) A kormánytisztviselőt, ha a 93. § (2) bekezdés j) vagy l) pontja alap-
ján mentesül a munkavégzés alól, a kiesett munkaidőre a munkáltatói jog-
kör gyakorlójával történt megállapodásuk szerint illeti meg díjazás.

(3) A kormánytisztviselőt illetmény illeti meg
a) a szabadság időtartamára,
b) 93. § (2) bekezdés c)–g) és i) pontjában meghatározott esetek-

ben,
c) ha e törvény munkavégzés nélkül illetmény fizetését annak mér-

téke meghatározása nélkül írja elő,
d) a munkaszüneti nap miatt kiesett időre.

(4) A betegszabadság tartamára az illetmény 70%-a jár.

1. A kormánytisztviselő munkavégzésének ellenértékéül szolgál annak díjazása. 
Vannak azonban olyan különleges esetek, amikor tényleges munkavégzés hiányá-
ban is díjazás illeti vagy illetheti meg a kormánytisztviselőt.

Ha a kormánytisztviselő a kormányzati igazgatási szerv működési körében fel-
merült okból nem tud munkát végezni – mert például áramszünet nehezíti a mun-
kavégzését –, az emiatt kiesett munkaidőre megilleti az illetmény. A munkaidőnek 
ezt a részét nevezzük állásidőnek. Állásidő során a kormányzati igazgatási szerv 
nem tud eleget tenni a foglalkoztatási kötelezettségének, és a kormánytisztviselő 
ebből fakadóan nem tudja munkavégzési kötelezettségét ellátni. A fogalom része 
azonban az is, hogy a kormánytisztviselő állásidő alatt is kész és képes az elő-
írt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni, és munkaideje alatt  
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– munkavégzés céljából, munkára képes állapotban – a kormányzati igazgatási 
szerv rendelkezésére állni és a munkáltató utasítása szerint munkát végezni [Kit. 
93. § (1) bek. a)–b) pontjai]. Ebből pedig az is következik, hogy állásidő csak 
azokban az esetekben értelmezhető, amikor egyébként munkavégzési kötelezett-
ség terhelné a kormánytisztviselőt.342 A kormányzati igazgatási szerv működésé-
ben felmerülő okok lehetnek – a vis maior (például áramszünet) eseteken túl –  
a kormányzati igazgatási szerv tevékenységével összefüggő személyi magatar-
tásokból (azaz lényegében a munkaszervezésből), a használt anyag, felszerelés, 
berendezés, energia állapotából, mozgatásából, működéséből eredő okok.343 A Kit. 
a Kttv. enyhébb, és nem az Mt. szigorúbb megoldását alkalmazza. Az Mt. ugyanis 
leszűkíti a munkavállaló állásidőre való jogosultságát;344 egyrészt csak a beosz tás 
szerinti munkaidő esetén írja elő a munkáltató díjfizetési kötelezettségét, más-
részt az elháríthatatlan okból bekövetkező foglalkoztatási akadályt kivételként 
határozza meg. Így például a munkáltató nem köteles az állásidőre díjazásban 
részesíteni a munkavállalót, ha a munkáltatónál az áramszünetet egy villámcsapás 
okozta.345 A Kit. esetében ez utóbbi korlátozás nem érvényesül, megőrzi a korábbi 
szabályokat.

2. A kormánytisztviselőt illetmény illeti meg a szabadság időtartamára (Kit. 128. §). 
A kormánytisztviselő tehát rendes – alap- és pótszabadság vonatkozásában egy-
aránt – jogosult az illetményére. Ettől eltér a betegszabadság időtartamára járó 
illetmény mértéke; amíg a rendes szabadság időtartamára a kormánytisztviselő 
illetményének 100%-a, addig a betegszabadság időtartamára az illetmény 70%-a 
jár. Szülési szabadság esetén a kormánytisztviselőt nem illetmény, hanem társa-
dalombiztosítási ellátás illeti meg. Fizetés nélküli szabadság időtartamára értelem-
szerűen nem illeti meg díjazás a kormánytisztviselőt.

3. A kormánytisztviselőt illetmény illeti meg a munkaszüneti nap miatt kiesett 
időre (Kit. 120. §), ha valamelyik, munkaszünettel járó nemzeti ünnep miatt nem 
tud munkát végezni. A kormánytisztviselő kizárólag akkor jogosult illetményre 
munkaszüneti nap miatt kiesett időre, ha a munkavégzési kötelezettsége – a mun-
kaszüneti nap „hiányában” – a rá irányadó munkaidő-beosztás értelmében e na-
pon is fennállna. Tehát, ha a kormánytisztviselőnek a munkaidő-beosztása alapján 
munkaszüneti napra esik a heti pihenőnapja, függetlenül attól, hogy ez hétvége-e, 
vagy sem, nem jár illetmény, mivel ez a nap nem tekinthető „munkaszüneti nap 
miatt kiesett időnek”. Így például egy általános munkarendben [Kit. 118. § (2) 
bek.] foglalkoztatott kormánytisztviselő részére nem jár illetmény május 1-jére,  
 

342 Vö. Kiss et al. (2019): Mt. 146–147. §. Így például a keresőképtelenség idejére állásidőre 
járó munkabér nem fizethető, mert a munkavállalót ezalatt nem a munkáltató működési 
körében, hanem a saját személyében felmerült okból nem terhelte munkavégzési kötele-
zettség. EBH2008. 1910. II.

343 MK 29. számú állásfoglalás II. pont.
344 Vö. Mt. 146. § (1) bek.
345 Vö. Hazafi (2012): i. m. 261.
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ha május 1-je szombatra esik, viszont annak az egyenlőtlen munkaidő-beosztás-
ban [Kit. 118. § (5) bek.] foglalkoztatott kormánytisztviselőnek a részére már jár, 
aki május 1-jére, szombatra munkavégzésre lenne beosztva, de a munkaszüneti 
nap miatt mentesül a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól.346

4. Mint azt már korábban említettük, nemcsak munkavégzési, hanem beosztásán 
felüli rendelkezésre állási kötelezettség (például ügyelet vagy készenlét) teljesí-
tése is terhelheti (Kit. 123–124. §) néhány esetben a kormánytisztviselőt [Kit. 
93. § (1) bek. b) pont]. Vannak viszont olyan körülmények (például egy képzésben 
való részvételhez szükséges idő) vagy élethelyzetek (például a keresőképtelenség 
időtartama), amelyek lehetővé teszik azt, hogy a kormánytisztviselő mentesüljön 
utóbbi kötelezettségeinek a teljesítése alól [Kit. 89. § (6) bek., 90. § (3) bek., 
93. § (2) bek., 111. § (4) bek., 131. §, 156. §, 172. § (14)–(15) bek., 232. § (3) 
bek., 233. § (2) bek., 239. § (3) bek., 278. § (3) bek.]. Ilyenkor a kormánytiszt-
viselő jogszerűen mentesül feladatainak ellátása és munkáltatójának utasításai 
alól. A Kit. mindössze egy új esetkörrel – a tényleges önkéntes tartalékos katonai 
szolgálatteljesítés időtartamával – egészíti ki a Kttv. korábbi felsorolását [Kit. 93. § 
(2) bek. m) pont]. (Arra azonban utalnunk kell – ahogy az alább látható –, hogy ez 
a felsorolás nem teljes körű. A Kit. egyéb eseteket rögzít, továbbá a kormányzati 
igazgatási szerv és a kormánytisztviselő megállapodása is bővítheti a kört.)

Fontos leszögezni, hogy rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség 
teljesítése alóli mentesülés során a kormánytisztviselőt általános szabály szerint 
csak akkor illeti meg díjazás, ha arról a Kit. kifejezetten rendelkezik. Ezt a tör-
vény kétféleképpen teszi meg [Kit. 135. § (2)–(3) bek.]; vannak esetek, amikor 
munkavégzés hiányában is jogosult illetményére a kormánytisztviselő (például a 
kötelező orvosi vizsgálat időtartamára), illetve vannak esetek, amikor a díjazás a 
munkáltatói jogkör gyakorlójával történő megállapodás szerint illeti (illetheti) meg 
a kormánytisztviselőt (például a családi ok miatti indokolt távollét időtartamára). 
Természetesen olyan esetek is vannak, amikor nem illeti meg díjazás munkavégzés 
hiányában a kormánytisztviselőt (ilyen a jogszabály szerinti, az emberi reproduk-
ciós eljárással összefüggő, egészségügyi intézményben történő kezelés időtarta-
ma; az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltói szolgálat ellátásának időtartama; a 
tényleges önkéntes katonai szolgálatteljesítés időtartama). Vannak azonban olyan 
mentesülési időtartamok, amikor a kormánytisztviselőnek ugyan nem jár a Kit. sze-
rinti díjazás, ugyanakkor helyette valamilyen más jogcímen részesül (részesülhet) 
pénzbeli ellátásban. Erre hozható példaként keresőképtelenség esetén a táppénz.347 
Az alábbi táblázat bemutatja a mentesülés és a díjazás főbb összefüggéseit.

346 Hazafi (2012): i. m. 262.
347 Lásd erről az Ebtv. vonatkozó szabályait. A keresőképtelenség idejére állásidőre járó mun-

kabér nem fizethető, a táppénzre való jogosultság fennáll. Lásd: BH2009. 188.
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Mentesülés esete Díjazásra való jogosultság

Keresőképtelenség időtartama A kormánytisztviselőnek nem jár díjazás 
e § alapján.

A jogszabály szerinti, az emberi reproduk-
ciós eljárással összefüggő, egészségügyi 
intézményben történő kezelés időtartama

A kormánytisztviselőnek nem jár díjazás 
e § alapján.

Az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltói 
szolgálat ellátásának időtartama

A kormánytisztviselőnek nem jár díjazás 
e § alapján.

A tényleges önkéntes tartalékos katonai 
szolgálatteljesítés időtartama

A kormánytisztviselőnek nem jár díjazás 
e § alapján.

A kötelező orvosi vizsgálat időtartama A kormánytisztviselő jogosult az illetmé-
nyére ennek időtartama során.

A véradáshoz szükséges, legalább négy 
óra időtartam

A kormánytisztviselő jogosult az illetmé-
nyére ennek időtartama során.

A szoptató anya munkaidő-kedvezménye A kormánytisztviselő jogosult az illetmé-
nyére ennek időtartama során.

A hozzátartozó halálakor két munkanap A kormánytisztviselő jogosult az illetmé-
nyére ennek időtartama során.

A képzésben való részvételhez szükséges 
idő

A kormánytisztviselő jogosult az illetmé-
nyére ennek időtartama során.

A bírósági, hatósági, közszolgálati döntő-
bizottsági vagy etikai eljárás lefolytatása 
során az eljárásban való, vagy az MKK Or-
szágos Küldöttgyűlése és más képviseleti, 
ügyintézői testülete ülésén történő sze-
mélyes részvételhez szükséges időtartam

A kormánytisztviselő jogosult az illetmé-
nyére ennek időtartama során.

Az e törvényben, e törvény végrehajtásá-
ra kiadott jogszabályban, valamint a köz-
szolgálati szabályzatban meghatározott 
időtartam

Egyes esetekben a kormánytisztviselő jo-
gosult az illetményére. (Ilyenkor az illet-
mény mértéke nincs meghatározva.)

A munkáltatói jogkör gyakorlójának enge-
délye alapján

A munkáltatói jogkör gyakorlójával törté-
nő megállapodás szerint illeti meg díjazás 
a kormánytisztviselőt.

A különös méltánylást érdemlő személyi, 
családi vagy elháríthatatlan ok miatt indo-
kolt távollét időtartama

A munkáltatói jogkör gyakorlójával törté-
nő megállapodás szerint illeti meg díjazás 
a kormánytisztviselőt.

21. táblázat: A rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesü-
lés eseteinek kapcsolata a díjazással
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A kormánytisztviselő a Kit.-ben meghatározott esetekben tehát mentesül a ren-
delkezésre állási, valamint a munkavégzési kötelezettségének a teljesítése alól. 
Ezek közül az alábbi esetekben munkavégzés nélkül is jogosult illetményére a kor-
mánytisztviselő.348

a) A kötelező orvosi vizsgálata időtartama

Kizárólag a kötelező orvosi vizsgálat jogosít automatikusan rendelkezésre állási 
és munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli mentesülésre (más jellegű orvosi 
vizsgálat nem),349 és csak annyi időre, amennyi az egészségügyi szolgáltatónak 
feltétlenül szükséges ennek elvégzéséhez. A Kit. pontosan meghatározza, hogy 
mely vizsgálatokat tekinti kötelező orvosi vizsgálatnak. Ennek értelmében az az 
orvosi vizsgálat, amelyen a kormánytisztviselőnek jogszabály előírása alapján részt 
kell vennie, ideértve a várandós állapotra tekintettel előírt orvosi vizsgálatot is [Kit. 
280. § (1) bek. 17. pont]. A kormánytisztviselő a rendelkezésre állási és munkavég-
zési kötelezettség teljesítése alóli mentesülés időtartamára illetményre jogosult.

b) A véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartama

A kormánytisztviselő mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezett-
ségének teljesítése alól a véradáshoz szükséges, legalább négy óra időtartamára. 
A kormánytisztviselő a mentesülés időtartamára jogosult illetményre. Itt utalnunk 
kell azonban arra, hogy a véradónak a véradás során az utazással összefüggésben 
keletkezett indokolt és igazolt költségeit a vérgyűjtést végző téríti meg, nem pedig 
a kormányzati igazgatási szerv.

c) A szoptató anya munkaidő-kedvezménye

A szoptató anya a szoptatás első hat hónapjában naponta kétszer egy, ikergyermek 
esetén naponta kétszer két órára; a kilencedik hónap végéig naponta egy, ikergyer-
mek esetén naponta két órára mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kö-
telezettségének teljesítése alól, és munkavégzés nélkül is jogosult az illetményére.

d) A hozzátartozó halálakor két munkanap

A hozzátartozója halálakor két munkanapra mentesül a kormánytisztviselő rendel-
kezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. Ennek időtarta-
mára azonban illetményre jogosult. A két munkanap kiadásának rendjéről a Kit. 
nem rendelkezik, így azt a kormánytisztviselő kérésének megfelelően kell biztosí-
tani, például a hozzátartozó temetésének időpontjához igazodó módon.

348 E § magyarázata során szerkezeti szempontból a következő forrásokra támaszkodunk: 
György (2015a): i. m. 158–159. Horváth (2015a): i. m. 174. Ludányi (2019a): i. m. 104.

349 Az MK 23. számú állasfoglalása alapján a munkabér megtérítése szempontjából kötelező 
orvosi vizsgálatnak azt az orvosi vizsgálatot kell tekinteni, amelyen a munkavállaló egész-
ségi állapotától függetlenül jogszabály rendelkezése alapján köteles megjelenni.
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e) A képzésben való részvételhez szükséges idő

A kormánytisztviselő mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsé-
gének teljesítése alól a képzésben (Kit. 97. §) való részvételhez szükséges idő tar-
tamára, amelyre vonatkozóan illetményre is jogosult. Bár a Kit. lényegesen átala-
kította a képzési rendszerrel, illetve annak közszolgálati pragmatikában betöltött 
szerepével kapcsolatos felfogását (aminek így dinamizáló szerepe jelentősen csök-
kent), még mindig igaz az, hogy a Kit. kedvező mentesülési szabályokat fektet le.

f) A bírósági, hatósági, közszolgálati döntőbizottsági vagy etikai eljárás lefolyta-
tása során az eljárásban való, vagy a Magyar Kormánytisztviselői Kar Országos 
Küldöttgyűlése és más képviseleti, ügyintézői testülete ülésén történő személyes 
részvételhez szükséges időtartam

Az imént felsorolt, személyes részvételt igénylő eljárások során a kormánytisztvi-
selő mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése 
alól, és a mentesülés időtartamára jogosult az illetményére. Példaként hozható, ha 
a kormánytisztviselőt tanúként idézik be egy bírósági tárgyalásra.

g) Ha a Kit. munkavégzés nélkül illetmény fizetését, annak mértéke meghatáro-
zása nélkül írja elő

ga) A várandós kormánytisztviselőt a munkavégzési kötelezettség alól men-
tesíteni kell, ha az egészségi állapotának megfelelő foglalkoztatása a kor-
mányzati igazgatási szervnél nem lehetséges. A kormánytisztviselő a mun-
kavégzés alóli mentesítés idejére az illetményére jogosult, kivéve, ha a 
felajánlott álláshelyet alapos ok nélkül nem fogadja el [Kit. 90. § (3) bek.].

gb) Ugyancsak hasonló megítélés alá esik a kormánytisztviselő felmentési 
ideje alatti mentesítése. A kormánytisztviselőt a felmentés időtartamá-
nak legalább a felére a munkavégzési kötelezettség alól mentesíteni kell, 
erre az időtartamra illetményre jogosult. A kormánytisztviselő a felmentési 
idő egészére jogosult illetményre, ha a munkavégzési kötelezettség alól 
fizetés nélküli szabadság miatt mentesül. A „GYED”-en, „GYES”-en lévő 
kormánytisztviselő kérelme esetén ugyanis felmenthető. Utóbbi szabályok 
tehát ezzel összefüggésben születtek meg a Kit. első átfogó módosítása 
során.350 A kormánytisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mente-
sítés idejére járó illetményre havonta egyenlő részletekben jogosult [Kit. 
111. § (4), (4a), (5) bek.].

gc) Feladata ellátása érdekében a kormányzati igazgatási szerv kormánytiszt-
viselői közül legalább 10%-ának a tagságával rendelkező szakszervezetnél 
választott tisztséget betöltő és a szakszervezet által megjelölt kormány-
tisztviselőt a beosztás szerinti havi munkaideje tíz százalékának megfelelő 
munkaidő-kedvezmény illeti meg. Ezen túlmenően a kormánytisztviselő 
a konzultáció időtartamára mentesül a munkavégzési kötelezettsége alól. 

350 2020. január 1-jétől alkalmazandó szabály.
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A munkaidő-kedvezmény tartamára illetmény jár [Kit. 172. § (14)–(15) 
bek.].

gd) A munkavégzés alóli mentesülés új esete a Kit. által a kinevezés módo-
sításaként szabályozott új jogintézményhez, az úgynevezett „nyugvás” 
esetéhez kapcsolódik. Ennek az a lényege, hogy ha a kormánytisztviselő 
szeretne egy másik kormányzati igazgatási szervnél dolgozni, akkor az 
erre vonatkozó jognyilatkozatát az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási 
szerv vezetője felé a munkahelyváltás tervezett időpontját legalább 30 
nappal megelőzően elő kell hogy terjessze. A bejelentést követő 30. napig 
a kormánytisztviselő ellátja a kormányzati igazgatási szervnél a feladatait. 
A bejelentést követő 31. naptól azonban a kormánytisztviselő kormány-
zati szolgálati jogviszonya nyugszik. Ez az eset azonban különbözik az 
előbbiektől, és arra szolgál példaként, amikor a kormánytisztviselő ugyan 
mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól, de  
– kormányzati szolgálati jogviszonyának nyugvása alatt – illetményre nem 
jogosult [Kit. 89. § (6) bek.].

h) A különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt 
indokolt távollét időtartama és a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye alap-
ján történő mentesülés időtartama

Ha a kormánytisztviselő a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye alapján, 
vagy különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt 
van távol, a munkáltatói jogkör gyakorlójával történt megállapodás szerint illeti 
meg a díjazás. Különös méltánylást érdemlő személyi vagy elháríthatatlan okok 
lehetnek például a szélsőséges időjárási körülmények vagy a közlekedési sztrájk 
miatti távollétek. Különös méltánylást érdemlő családi ok lehet például a hozzá-
tartozó balesete miatti távozás a munkahelyről. A Kit. ugyan a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának engedélyéről rendelkezik, valójában azonban hangsúlyozandó, hogy 
a felek megállapodásáról (egybehangzó jognyilatkozatáról) van itt szó.351

Kapcsolódó jogi szabályozás a 135. §-hoz
−	 Ebtv.
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 R6.

Kapcsolódó joggyakorlat a 135. §-hoz
−	 MK 23. számú állasfoglalás
−	 MK 29. számú állásfoglalás
−	 EBH2008. 1910. II.
−	 BH2009. 188.

351 Kiss et al. (2019): Mt. 146–147. §.
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136. § [Az illetmény védelme]

(1) Az illetményt – külföldön történő munkavégzés vagy jogszabály elté-
rő rendelkezése hiányában – a magyar törvényes pénznemben kell megál-
lapítani és kifizetni.

(2) Az illetményt utalvány vagy fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló 
más formában kifizetni nem lehet.

1. A Kit. az illetmény védelmére vonatkozó korábbi szabályokat változtatás nélkül 
vette át.352 Így az illetményt általános szabályok szerint a magyar törvényes pénz-
nemben kell megállapítani és kifizetni. Külföldi munkavégzés esetében az illetmény 
devizában is kifizethető. Erre hozható példaként a Külszolg. tv. rendelkezése, amely 
szerint, ha az állomáshely szerinti országban nincs, vagy olyan alacsony fejlettségű 
bankrendszer működik, ami az utalás biztonságát veszélyezteti, a díjazás legfeljebb 
50%-os mértékéig a kifizetés pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés út-
ján a külképviseleten történik euróban vagy USA-dollárban attól függően, hogy a 
külképviselet részére melyik valuta használata engedélyezett.353

2. Az illetményt utalvány vagy fizetőeszköz helyettesítésére szolgáló más formá-
ban kifizetni nem lehet. Az illetményt forintban kell kifizetni; a természetben törté-
nő illetmény kifizetését nem engedi a Kit. (Ez a szabály azonban nem zárja ki azt, 
hogy a kormányzati igazgatási szerv illetményen felüli juttatásokat természetben 
– például cafetéria-juttatásként – biztosítson, ugyanakkor ez nem válthatja ki a 
kormánytisztviselő illetményét, ami minden esetben pénzbeli juttatás kell hogy 
legyen.)354

Kapcsolódó jogi szabályozás a 136. §-hoz
−	 Kit.
−	 Külszolg. tv.

137. § [Az illetmény kifizetésének szabályai]

(1) A kormánytisztviselőt az e törvény alapján megillető illetmény kifi-
zetése a kormánytisztviselő által választott fizetési számlára történő át-
utalással, fizetési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő kész-
pénzkifizetés kézbesítése útján történik.

(2) A fizetési számlához kapcsolódóan a kormánytisztviselő részére leg-
feljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben meghatáro-
zott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható.

352 Ahogy már a Kttv. és az Mt. is ezt tette – kisebb módosítások mellett – a Ktv. és a régi Mt. 
vonatkozásában.

353 Külszolg. tv. 26. § (1a) bek.
354 Vö. Hazafi (2012): i. m. 263.
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(3) A kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv vi-
seli az illetmény fizetési számlára történő átutalásának vagy készpénzben 
történő kifizetésének a költségét.

(4) A kormánytisztviselő részére járó illetményt havonta utólag, egy al-
kalommal kell elszámolni és kifizetni. Ha a jogviszony egy hónapnál rövi-
debb ideig tart, az illetményt a jogviszony végén kell elszámolni és kifi-
zetni.

(5) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a kormánytisztviselőt foglal-
koztató kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő illetményét a 
134. § (4) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával számolja el 
és fizeti ki.

(6) Az illetményt a tárgyhónapot követő ötödik napig ki kell fizetni.
(7) Az illetmény bankszámlára utalással történő kifizetése esetén, a kor-

mánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szervnek úgy kell 
eljárnia, hogy a kormánytisztviselő illetményével a bérfizetési napon ren-
delkezhessen.

(8) Az illetményt a kormánytisztviselő részére kell kifizetni, kivéve, ha 
erre mást felhatalmaz, vagy bírósági vagy más hatósági határozat ebben 
korlátozza.

(9) Ha a jogviszony a kifizetés előtt megszűnt, az illetményt a kormány-
tisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv köteles az esedé-
kesség napján a kormánytisztviselő által megadott címre elküldeni. Az 
elküldés költségei a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igaz-
gatási szervet terhelik.

(10) Az illetményt, ha a (6) bekezdés szerint határidő heti pihenőnapra 
(heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik, legkésőbb az ezt meg-
előző munkanapon kell kifizetni.

(11) A késedelem idejére a késedelembe esés időpontjától kezdve a ké-
sedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapka-
mattal megegyező mértékű kamatot kell fizetni.

(12) A kormánytisztviselőnek járó vagy adható juttatások és támogatá-
sok pénzbeli kifizetésére e § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

1. Az illetmény kifizetésének alapvető szabálya, hogy az illetményt a kormány-
tisztviselő által választott fizetési számlára történő átutalással – például lakos-
sági folyószámlára – kell kifizetni. Ilyen számla hiányában az illetmény kifizeté-
se pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítésével, postai úton 
vagy kézbesítő igénybevételével lehetséges.355 Mindkét változatra igaz, hogy az 
 illetmény átutalásának, illetve kifizetésének a költségei a kormányzati igazgatási  
 
 
 

355 A „klasszikus”, munkahelyen történő készpénzkifizetés nem lehetséges a Kit. szabályai sze-
rint, mint ahogy a Kttv. sem tette ezt lehetővé. Vö. Mt. 159. §.
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szervet  terhelik, az nem vonható le az illetményből.356 A fizetési számlához kap-
csolódó egyéb, a kormánytisztviselőt terhelő költségek viseléséhez a kormány-
tisztviselő részére legfeljebb havonta a központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás adható. Az egy kormánytisztvi-
selőnek havonta adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2020-ban – továbbra 
is – legfeljebb 1000 forint.357 A kormánytisztviselő fizetési számlaszáma a közszol-
gálati alapnyilvántartás adatköreinek részét képezi (Kit. 3. melléklet I/A. 8. pont).

2. A kormánytisztviselő részére járó illetményt havonta utólag, egy alkalommal kell 
elszámolni és kifizetni (Kit. 138. §). Az illetményt a tárgyhónapot követő ötödik 
napig – ha ez a heti pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik 
[Kit. 120. §, 121. § (6) bek.], legkésőbb az ezt megelőző munkanapon – ki kell 
fizetni úgy, hogy a bankszámlára utalással történő kifizetés esetén (tekintettel a 
tranzakció átfutási idejére) a kormánytisztviselő illetményével a bérfizetési napon 
már rendelkezhessen. A bérfizetési nap az illetmény esedékességének a napja. 
Ennek célja, hogy a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő munka-
végzésének ellenértékét észszerű határidőn belül biztosítsa. Speciális szabályok 
vonatkoznak arra, ha a jogviszony egy hónapnál rövidebb ideig tart, ilyenkor az 
 illetményt a jogviszony végén kell elszámolni és kifizetni. Ha a jogviszony a kifize-
tés előtt megszűnt, az illetményt a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati 
igazgatási szerv köteles az esedékesség napján a kormánytisztviselő által meg-
adott címre elküldeni (Kit. 115. §). Az elküldés költségei – ahogy azt már jeleztük – 
a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szervet terhelik. Egyen-
lőtlen munkaidő-beosztás esetén a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati 
igazgatási szerv a kormánytisztviselő illetményét – lásd feljebb – a Kit. 134. § (4) 
bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával számolja el és fizeti ki.

3. A késedelmes illetménykifizetés idejére a késedelembe esés időpontjától kezdve 
a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal 
megegyező mértékű kamatot kell fizetni. A kamatfizetési kötelezettség károkozás-
tól függetlenül és a kormányzati igazgatási szerv kimentése esetén is fennál.358 Ez 
a szabály egyrészt a kormánytisztviselőt védi, másrészt azonban, amennyiben a 
kormánytisztviselő teljesíti késedelmesen valamely, a kormányzati igazgatási szerv  
 
356 Ezek a költség- és tehermegosztási szabályok 2014. január 1-je óta érvényesülnek a köz-

szférában. Az ezt megelőző időszakban a Kúria ezzel kapcsolatos ítélete megerősítette, 
hogy a bankszámlafenntartási költséget és a bankkártya éves használati díját attól füg-
getlenül meg kellett fizetni a közszférában alkalmazottak részére, hogy a bankszámlájukat 
más célokra is használták-e, mivel az illetmény felvételével kapcsolatos éves bankkártyadíj 
és számlavezetési díj attól függetlenül merült fel, hogy a munkavállaló kártyáját, illetve 
számláját az illetmény felvételén kívül egyéb tranzakciókra is használta-e. A Kúria tehát a 
tranzakciós díjat és a teljes számlavezetési díjat, valamint a teljes kártyadíjat is elfogadta 
bankszámla-költségtérítésként. In Jónás Tünde (2013): Készpénzben vagy bankszámlára 
kérjük a munkabérünket? Munkaügyek, Wolters Kluwer. https://ado.hu/munkaugyek/kesz-
penzben-vagy-bankszamlara-kerjuk-a-munkaberunket/ (2020. 08. 11.)

357 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 58. § (5) bek.
358 Ptk. 6:48. §.

https://ado.hu/munkaugyek/keszpenzben-vagy-bankszamlara-kerjuk-a-munkaberunket/
https://ado.hu/munkaugyek/keszpenzben-vagy-bankszamlara-kerjuk-a-munkaberunket/
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felé fennálló fizetési kötelezettségét, őt ugyanúgy kamatfizetési kötelezettség ter-
heli.359 E §-ban rögzített szabályok nem keverendők össze a Kit. 140. §-ában foglalt 
szerződéses kamatra vonatkozó rendelkezésekkel.

4. Az illetményt a kormánytisztviselő részére kell kifizetni, kivéve, ha erre mást fel-
hatalmaz, vagy bírósági vagy más hatósági határozat ebben korlátozza. Ez utóbbi 
két esetben az illetményből való levonás szabályai érvényesülnek (Kit. 139. §).  
A meghatalmazással történő illetményfizetésnek ugyanakkor értelemszerűen csak 
a készpénzkifizetés kézbesítése esetén – lásd fentebb – van jelentősége. Ameny-
nyiben a kormánytisztviselő fizetési számlát jelöl meg, úgy a kormányzati igaz-
gatási szerv az arra való utalással köteles teljesíteni.360 A kormánytisztviselőnek 
járó vagy adható pénzbeli juttatások és támogatások kifizetésére egyébként az 
illetmény kifizetésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni (Kit. 141–151., 159., 
161., 162., 163. §).

5. E §, és nem az Mt. szabályai alkalmazandók a Kit. szerinti munkaviszonyban 
történő foglalkoztatás esetén [Kit. 278. § (6) bek.].

Kapcsolódó jogi szabályozás a 137. §-hoz
−	 Áht.
−	 Kit.
−	 Ptk.
−	 a mindenkori központi költségvetésről szóló törvény
−	 Ávr.

138. § [Az elszámolás]

(1) A kormánytisztviselő részére illetményéről részletes írásbeli elszá-
molást kell adni. Az elszámolásnak olyannak kell lennie, hogy a kormány-
tisztviselő a kiszámítás helyességét, valamint az illetményből való levo-
nások jogcímét és összegét ellenőrizni tudja. Az írásbeli elszámolásnak 
tartalmaznia kell a rendkívüli munkavégzés jogcímén kifizetett díjazást is.

(2) Ha az illetmény tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően be-
következő ok miatt az elszámolás módosítása szükséges, a kormánytiszt-
viselőt a tárgyhónapra vonatkozó illetmény-elszámolás módosításáról leg-
később a következő havi illetmény elszámolásakor tájékoztatni kell. Az 
illetménykülönbözetet a következő havi illetménnyel egyidejűleg ki kell 
fizetni. A kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv a 
jogalap nélkül kifizetett illetményt az előlegnyújtásból eredő követelésre 
vonatkozó szabályok szerint levonhatja.

359 Vö. Hazafi (2012): i. m. 264.
360 Vö. Kiss et al. (2019): Mt. 157–158. §.
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1. A kormányzati igazgatási szerv egyik fő kötelezettsége az illetmény kifizetése 
(ehhez kapcsolódóan annak átutalása és a kormánytisztviselő erről való tájékoz-
tatása). Az elszámolás célja, hogy a kormánytisztviselő ellenőrizni tudja, hogy a 
kormányzati igazgatási szerv eleget tett e kötelezettségének [Kit. 63. §, 91. § 
(1) bek. h) pont, 137. §]. A kormánytisztviselőt részletes írásbeli elszámolásban 
kell tájékoztatni az illetményével kapcsolatos információkról, amely alapján meg-
állapíthatja a kormánytisztviselő az illetmény összege kiszámításának helyességét, 
valamint az illetményből való levonások jogcímét, és összegét ellenőrizni tudja.361 
Az írásbeli elszámolásnak tartalmaznia kell a rendkívüli munkavégzés jogcímén 
kifizetett díjazást is. A részletes írásbeli elszámolás ugyanakkor nem kizárólag a 
kormánytisztviselő érdeke. A kormányzati igazgatási szerv azon túl, hogy az elszá-
molás alapján igazolja illetményfizetési kötelezettségének teljesítését, ennek alap-
ján tudja visszakövetelni a kormánytisztviselőtől a tévesen, jogalap nélkül kifizetett 
illetményt is362 (hiszen, mint arról majd később szó esik, a kormányzati igazgatási 
szervnek kell bizonyítania azt, hogy a kormánytisztviselőnek a kifizetés alaptalan-
ságát fel kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő).

2. Ha az illetmény tárgyhónapra vonatkozó elszámolását követően bekövetkező 
ok – például utólagosan leadott keresőképtelenségi igazolás vagy rendkívüli mun-
kavégzés – miatt az elszámolás módosítása szükséges, a kormánytisztviselőt a 
tárgyhónapra vonatkozó illetményelszámolás módosításáról legkésőbb a következő 
havi illetmény elszámolásakor tájékoztatni kell. Ez a szabály azokra a helyzetek-
re alkalmazandó, amikor a kormányzati igazgatási szerv az elszámolási időszak 
– a tárgyhónap utolsó napjának – lejárta előtt megállapítja a tárgyhónapra járó 
illetmény összegét. Az ezt követő időszakban bekövetkezhetnek még olyan kö-
rülmények, amelyek módosítják az elszámolási időszakra megállapított illetmény 
összegét. Ilyenkor gyakorlatilag az illetmény korrekciójára kerül sor. Fontos, hogy 
nem kell külön tájékoztatni az elszámolás módosításáról a kormánytisztviselőt, 
erre a következő havi illetmény elszámolásakor kell sort keríteni. Amennyiben a 
kormánytisztviselő a módosított elszámoláshoz képest alacsonyabb illetményben 
részesült, az illetménykülönbözetet a következő havi illetménnyel – és tájékoz-
tatással – egyidejűleg kell kifizetni.363 Ha az elszámolás módosításának eredmé-
nyeként a kormánytisztviselő tartozik a kormányzati igazgatási szerv felé, akkor 
a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv a jogalap nélkül 
kifizetett illetményt (a többletet) az előlegnyújtásból eredő követelésre vonatkozó 
szabályok szerint levonhatja.364

361 Lásd alább részletesebben: EBH2008. 1900.
362 Vö. Bérces (2013): Kttv. 148. §.
363 Vö. Kiss et al. (2019): Mt. 155. §.
364 Lásd erről részletesebben: https://ado.hu/munkaugyek/hiba-a-berlapon/ (2020. 12. 15.)

https://ado.hu/munkaugyek/hiba-a-berlapon/
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 138. §-hoz
−	 Áht.
−	 Kit.
−	 Ávr.

Kapcsolódó joggyakorlat a 138. §-hoz
−	 EBH2008. 1900.

139. § [Az illetményre vonatkozó egyéb szabályok]

(1) Az illetményből való levonásnak – a levonásmentes illetményrészig – 
jogszabály, végrehajtható határozat alapján van helye.

(2) A kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv a 
követelését a kormánytisztviselő hozzájárulása alapján, illetve, ha az elő-
legnyújtásból, vagy a kormányzati szolgálati jogviszony év közbeni meg-
szűnése esetén a 147. § (1) bekezdése és a 159. § (1) bekezdése szerinti 
juttatás időarányos visszafizetési kötelezettségéből ered – a levonásmen-
tes illetményrészig – az illetményből levonhatja.

(3) Tilos az olyan illetménylevonás, amely a kormánytisztviselőt foglal-
koztató kormányzati igazgatási szerv, annak képviselője vagy közvetítő 
személy javára szolgál annak fejében, hogy a kormánytisztviselő jogvi-
szonyt létesítsen, vagy azt megtartsa.

(4) Egyebekben az illetményből való levonásra a bírósági végrehajtási 
jogszabályok az irányadók.

(5) Az e §-ban foglalt rendelkezések irányadók a szakszervezeti tagdíj 
levonására is.

(6) Az illetménnyel szemben beszámításnak nincs helye.
(7) A jogalap nélkül kifizetett illetmény hatvan napon túl akkor köve-

telhető vissza, ha a kormánytisztviselőnek a kifizetés alaptalanságát fel 
kellett ismernie vagy azt maga idézte elő.

(8) A kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv a 
kormánytisztviselő jogviszonnyal összefüggő tartozásainak megtérítésére 
irányuló igényét fizetési felszólítással érvényesítheti.

(9) A kormánytisztviselő az illetményére vonatkozó igényéről – az egyez-
séget kivéve – előre nem mondhat le.

(10) Engedményezésnek pénzkövetelés esetén van helye. A levonásmen-
tes illetményrész nem engedményezhető.

(11) Tartozásátvállalásnak pénzkövetelés esetén van helye. A kormány-
tisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv tartozását a kor-
mánytisztviselő nem vállalhatja át.
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1. Az illetmény védelmét szolgálja, hogy a törvény pontosan rögzíti az illetményből 
való levonás szabályait. Az illetményből való levonásnak a következő eseteit külön-
bözteti meg a Kit.

a) Jogszabály alapján történő levonás (a levonásmentes illetményrészig)

Az illetmény bruttó összegéből jogszabály, így jellemzően az Szja. és Tbj. alap-
ján le kell vonni az illetményt terhelő személyi jövedelemadó-előleget, valamint 
a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv és a biztosított 
kormánytisztviselő által fizetendő társadalombiztosítási járulékokat, vagyis az ún. 
közkötelezettségeket.365 Ide sorolhatók azonban – a Kit. és az R6. rendelkezései 
alapján – a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv illet-
ményelőlegből, továbbá a kormányzati szolgálati jogviszony év közbeni megszű-
nése esetén a cafetéria-juttatás időarányos visszafizetési kötelezettségéből eredő 
követelései.

A kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő részére illetményelőleget 
biztosíthat [R6. 76. § (1) bek.]. Az illetményelőleg visszafizetése az előleg kifize-
tését követő hónap illetményének kifizetési napján kezdődik. Az illetményelőleg 
összegét kamatmentesen kell levonni az illetményből [R6. 79. § (1) bek.]. Vannak 
azonban olyan esetek is – mint azt fentebb már taglaltuk –, amikor a kormányzati 
igazgatási szerv a kormánytisztviselő részére teljesített túlfizetést – például ha a 
kormányzati szolgálati jogviszony munkaidőkeret [Kit. 118. § (4) bek.] tartama 
alatt szűnt meg – előlegnek tekintheti.366 Bizonyos tekintetben túlfizetés a Kit.-ben 
az is, amikor a kormánytisztviselőt az R6. szabályai szerint a cafetéria-juttatás 
 tekintetében visszafizetési kötelezettség terheli. Ez egyfelől azokra az időtarta-
mokra terjed ki, amelyek esetében a kormánytisztviselő illetményre nem jogosult 
(és a távollét a 30 napot meghaladja), s így a cafetéria-juttatásra sem jogosult 
(példának okáért, ha a kormányzati szolgálati jogviszony nyugszik);367 másfelől 
pedig arra az eshetőségre, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogvi-
szonya év közben szűnik meg. Ilyenkor a kormánytisztviselőnek az R6.-ban foglalt 
határidőkön belül vissza kell fizetnie az időarányos részt meghaladó mértékben 
igénybe vett cafetéria-juttatás összegét. Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás 
összegét, ha a kormányzati szolgálati jogviszony a kormánytisztviselő halálával 
szűnik meg [R6. 37. § (2) bek.].368 Ha a kormányzati szolgálati jogviszonya meg-
szűnésével érintett kormánytisztviselő nem tesz eleget visszafizetési kötelezett-
ségének, akkor a kormányzati igazgatási szerv az időarányos részt meghaladó 
mértékű összeget levonhatja a kormánytisztviselő illetményéből.

365 Vö. Kiss et al. (2019): Mt. 161. §.
366 Halmos–Petrovics (2014): i. m. 179.
367 Kit. 89. § (6) bek.
368 Egyébiránt a munkáltató nem érvényesítheti munkáltatói intézkedéssel (határozat, írásbeli 

felszólítás) anyagi igényét az elhunyt munkavállaló örököseivel szemben. Lásd: MK 132. 
számú állásfoglalás.
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A kormányzati igazgatási szerv – végrehajtható határozat hiányában –, mint 
láthatjuk, csak a törvényben meghatározott esetekben élhet levonással a kormány-
tisztviselő illetményéből; ilyen rendelkezések hiányában az illetményt akkor is kö-
teles a kormánytisztviselő részére kifizetni, ha egyébként valamilyen anyagi igényt 
kíván támasztani vele szemben.369

b) Végrehajtható határozat alapján történő levonás (a levonásmentes illetmény-
részig)

Egyéb követelések alapján az illetményből akkor lehet levonni, ha azok végrehajt-
ható határozaton alapulnak. Ezek lehetnek bíróság vagy más hatóság határozatai 
(például gyerektartásdíj), továbbá a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő 
igény alapján a kormányzati igazgatási szerv által hozott végrehajtható – jogerőre 
emelkedett – határozatai is.

ba) Ilyen, a kormányzati igazgatási szerv által hozott végrehajtható határozat 
lehet például370 a kártérítési ügyben vagy – nem vagyoni kár okozásával – a 
személyiségi jogok megsértése esetén a sérelemdíj megfizetése tárgyában 
hozott határozat [Kit. 168. § (2) bek. d), f) pontjai]. Ha tehát a kormány-
tisztviselő a kártérítési vagy a sérelemdíj megfizetésére kötelezéséről szó-
ló határozat végrehajthatóvá válik, a foglalkoztató kormányzati igazgatási 
szerv levonhatja a kormánytisztviselő illetményéből a kártérítésre vagy a 
sérelemdíj megfizetésére kötelezés összegét.371

bb) A bírósági vagy hatósági határozatok esetében a levonásra – elsősorban – 
a Vht. rendelkezéseit kell alkalmazni.372 A Vht. munkaviszonyra vonatkozó 
rendelkezései egyaránt alkalmazandóak a Kit. kormányzati szolgálati jog-
viszonyára.373

A végrehajtás (letiltás, levonás, átutalás) során az illetményből történő levo-
násnál azt az összeget kell alapul venni, amely az illetményt terhelő, abból a külön 
jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), társadalombizto-
sítási járuléknak, magánnyugdíj-pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a le-
vonása után fennmarad. Az így csökkentett összegből általában legfeljebb 33%-ot, 
kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonni.374 A levonás korlátja valamennyi eset-
ben, hogy az kizárólag a levonásmentes illetményrészig terjedhet.375 Levonásmen-
tes illetményrész a Vht. alapján teljesíthető levonások után fennmaradó illetmény-
rész [Kit. 280. § (1) bek. 21. pont]. A Vht. alapján történő levonások során mentes 
a végrehajtás alól a havonta kifizetett illetménynek az a része, amely megfelel az 

369 Vö. Petrovics et al.: Mt. 161. §.
370 A Kit. 168. § (2) bek. felsorolása alapján.
371 Hazafi (2012): i. m. 265–268.
372 Hiszen vannak olyan esetek, amikor más jogszabályok, például az Ákr. szabályai is irány-

adók.
373 Vht. 66. §.
374 Vht. 61. §.
375 Vö. Hazafi (2012): i. m. 265–268., illetve Bérces (2013): Kttv. 149. §.
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öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ez a mentesség nem áll fenn a gyer-
mektartásdíj és a szüléssel járó költség végrehajtása esetén.376 A Kit. – akárcsak 
egyébként az Mt. – alkalmazza a Vht. szabályait, ami alapján ezt a minimális össze-
get – az említett kivételek figyelembevétele mellett – mindenképpen ki kell fizetni a 
kormánytisztviselő részére.377 A végrehajtás során történő százalékos levonás után 
viszont a fennmaradó nettó összegből korlátozás nélkül végrehajtás alá vonható a 
havonta kifizetett illetménynek az a része, amely meghaladja az öregségi nyugdíj 
legalacsonyabb összegének ötszörösét.378

A kormányzati szolgálati jogviszony alapján kapott illetményből tehát legfeljebb 
33%-ot lehet levonni. Ettől eltérően, a levonás a kormánytisztviselő illetményének 
50%-áig terjedhet egyes követelések – így a tartásdíj, az adóssal szemben fennálló 
kormánytisztviselői illetménykövetelés, a jogalap nélkül felvett kormánytisztviselői 
illetmény és társadalombiztosítási ellátás – esetében. Több letiltás esetén a levonás 
a kormánytisztviselői illetmény legfeljebb 50%-áig terjedhet.379

A Vht. értelmezésében kormánytisztviselői illetménynek minősül a kormányzati 
igazgatási szerv által, az Szja. szerinti béren kívüli juttatás kivételével minden 
olyan, a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyára vagy annak meg-
szüntetésére, megszűnésére tekintettel kifizetett pénzbeli juttatás – tehát nem-
csak az illetmény, hanem a betegszabadság idejére járó illetmény [Kit. 135. § (4) 
bek.], a végkielégítés [Kit. 112. § (2) bek.], az álláshelyi és a szolgálati elismerés 
(Kit. 144–145. §) összege –, amelyet személyi jövedelemadó-előleg fizetési köte-
lezettség terhel.380 (Bár végrehajtható határozat alapján nem, de – mint fentebb 
láthattuk – a Kit. és az R6. szerint a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati 
igazgatási szerv a kormányzati szolgálati jogviszony év közbeni megszűnése esetén 
a cafetéria-juttatás – mint Szja. szerinti béren kívüli juttatás – időarányos visszafi-
zetési kötelezettségéből eredő követeléseit érvényesítheti a kormánytisztviselővel 
szemben.) A Vht. mindemellett az illetményre és egyéb járandóság végrehajtására 
vonatkozó valamennyi részletszabályt – így például a levonás, ennek részeként a 
mentesség közös szabályait, a levonás sorrendjét, illetve a munkáltatónak a letil-
tással kapcsolatos kötelességeit, felelősségét egyaránt – tartalmazza.381 A levonás 
korlátja itt is, hogy az kizárólag a levonásmentes illetményrészig terjedhet.

c) A kormánytisztviselő hozzájárulása alapján (a levonásmentes illetményrészig)

A kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv a követelését 
abban az esetben vonhatja le, ha ahhoz a kormánytisztviselő hozzájárul. Ebben 
az esetben a kormánytisztviselő megbízást ad a kormányzati igazgatási szervnek 
arra, hogy illetményéből bizonyos összeget levonjon, és azt a meghatározott helyre  

376 Vht. 62. § (1) bek.
377 Halmos–Petrovics (2014): i. m. 179.
378 Vht. 63. §.
379 Vht. 65. § (1)–(3) bek.
380 Vht. 65. § (4) bek.
381 Vht. 58–79. §.



492

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

utalja.382 Ahogy a Kit. kifejezetten jelzi, ez a szabály érvényesül a szakszervezeti 
tagdíj levonásakor is. Ennek szabályait a Tagdíjtv. rendezi. A Tagdíjtv. szerint a 
kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselők illetményéből a szakszerve-
zeti vagy egyéb érdekképviseleti tagdíjat a kormánytisztviselő írásbeli kérelmére 
köteles levonni, és a kormánytisztviselő által megjelölt szakszervezet vagy egyéb 
munkavállalói érdekképviselet javára köteles a kérelemben meghatározott össze-
get átutalni.383 Igaz ez akkor is, ha a munkavállaló – a Kit. esetében kormánytiszt-
viselő – a tagdíj összegét nem számszerűen, hanem egyéb, egyértelmű módon 
határozta meg írásbeli nyilatkozatában.384 A levonás korlátja ugyancsak, hogy az a 
levonásmentes illetményrészig terjedhet.

2. Tilos az olyan illetménylevonás, amely a kormánytisztviselőt foglalkoztató 
kormányzati igazgatási szerv, annak képviselője vagy közvetítő személy javára 
szolgál annak fejében, hogy a kormánytisztviselő jogviszonyt létesítsen, vagy azt 
megtartsa. E rendelkezés célja a kormánytisztviselő és a kormányzati igazgatási 
szerv közötti egyenlőtlenségek kiegyenlítése.385 Az illetmény a kormánytisztviselő 
munkavégzésének ellenértéke, s így az nem lehet alkualapja a jogviszony létesí-
tésével vagy megszüntetésével kapcsolatos vitáknak, egyezkedésnek, konfliktu-
soknak.386

Ezen kívül a Kit. az alábbi garanciális szabályokat tartalmazza az illetménnyel 
kapcsolatosan a kormánytisztviselő érdekeinek védelme céljából.

a) Az illetménnyel szemben beszámításnak nincs helye. A Ptk. szerint a kötelezett 
pénztartozását úgy is teljesítheti, hogy a jogosulttal szemben fennálló lejárt pénz-
követelését a jogosulthoz intézett jognyilatkozattal a pénztartozásába beszámít-
ja.387 Ezzel kapcsolatban az Mt. úgy fogalmazza meg a Ptk.-hoz képest a jogintéz-
mény alkalmazásának különös szabályait, hogy a beszámításnak a levonásmentes 
munkabérrésszel szemben nincs helye; azaz a munkáltató csak az ezt meghaladó 
mértékű munkabérrel szemben támaszthat beszámítási kifogást.388 Az Mt. tehát 
ugyan korlátozza a beszámítás lehetőségét, ez a korlátozás azonban csak a levo-
násmentes munkabérrészre vonatkozik.389 A Kit. nem veszi át az Mt. megoldását, 
ugyanis egyáltalán nem engedi a beszámítást, még a levonásmentes illetményrészt 
meghaladó mértékű illetmény esetében sem.

b) A jogalap nélkül kifizetett illetmény hatvan napon túl akkor követelhető vissza, 
ha a kormánytisztviselőnek a kifizetés alaptalanságát fel kellett ismernie, vagy azt 
maga idézte elő. A jogalap nélkül kifizetett illetmény a kifizetéstől számított hatvan 

382 Hazafi (2012): i. m. 266.
383 Tagdíjtv. 1. §.
384 EBH2007. 1724.
385 Hazafi (2012): i. m. 266.
386 Halmos–Petrovics (2014): i. m. 179.
387 Ptk. 6:49. § (1) bek.
388 Petrovics et al.: Mt. 162. §.
389 Halmos–Petrovics (2014): i. m. 180.
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napon belül követelhető vissza. A Kit. két követelményt támaszt a kormánytiszt-
viselőnek kifizetett illetmény hatvan napon túli visszakövetelésével kapcsolatban. 
Egyrészt szükséges, hogy a kormányzati igazgatási szerv teljesítése jogalap nélkül 
történjen; másrészt, hogy a kormánytisztviselőnek a kifizetés alaptalanságát fel 
kellett ismernie, vagy azt maga idézte elő. Ezt a kormányzati igazgatási szervnek 
kell bizonyítania. Ha a kormánytisztviselő rosszhiszeműen járt el, a visszakövete-
lés az általános elévülési időn – három éven belül – történik [Kit. 98. § (1) bek.]. 
Nem tekinthető rosszhiszeműnek a kormánytisztviselő eljárása például akkor, ha 
a munkáltató a munkabér kifizetésével kapcsolatban részletes írásbeli elszámolást 
nem adott, a kiszámítás helyessége nem volt ellenőrizhető, ezért a munkavállalótól 
nem volt elvárható, hogy a több jogcímen egy összegben átutalt járandóság hibás 
számításából adódó túlfizetést felismerje.390 Rosszhiszeműnek tekinthető azonban 
akkor, ha munkáltatónak ugyan nem volt kellően körültekintő a kifizetésre vonat-
kozó eljárása, de ennek ellenére a munkavállalónak a kifizetés alaptalanságát bizo-
nyítottan fel kellett ismernie.391 A jogalap nélkül kifizetett illetmény nettó összeg-
ben követelhető vissza.392 A Vht. rendelkezései irányadók a jogalap nélkül felvett 
illetmény visszakövetelésére.

c) A kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv a kormány-
tisztviselő jogviszonyával összefüggő tartozásainak megtérítésére irányuló igé-
nyét fizetési felszólítással érvényesítheti. Így például, ha a panaszos a jogelőd 
kormányzati igazgatási szerv által biztosított arckép nélküli, felmutatóra szóló és 
átruházható helyi közlekedési bérletet nem tarthatta volna folyamatosan magánál, 
és annak használatára a jogutódlást követően nem volt jogosult, akkor a bérlet 
jogosulatlan használatából eredő követelés fizetési felszólítással érvényesíthető.393 
Minthogy a fizetési felszólítás is lehet végrehajtható határozat, az ennek alapján 
fennálló követelések végrehajtása is a Vht. alapján történik. A kormánytisztvise-
lő a fizetési felszólítás tárgyában ugyanakkor a kézbesítéstől számított harminc 
 napon belül közszolgálati panasszal élhet [Kit. 168. § (2) bek. g) pont]. A Közszol-
gálati Döntőbizottság döntésével szemben a kormánytisztviselő bírósághoz for-
dulhat [Kit. 168. § (4) bek.]. 2017. december 31-ig a közszolgálati foglalkoztatási 
jogviszonyokból és a magánmunkajogviszonyokból eredő jogviták elbírálása azo-
nos bírói fórum előtt, azonos eljárásrendben, a munkaügyi per szabályai szerint 
történt, és a közszolgálati foglalkoztatási jogviszonyokkal kapcsolatos jogvitákra 
egyaránt a Pp. XXIII. fejezetének hatálya terjedt ki.394 A Kp. alapján ugyanakkor 
a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perek 2018. január 1-jétől már a köz-
igazgatási jogviták körébe tartoznak.395 Hangsúlyozni szükséges, hogy közszolgá-
lati panaszt kormánytisztviselő nyújthat be, és az érvényesíteni kívánt igénynek 
kormányzati szolgálati jogviszonyból kell származnia. Tehát, ha a jogvita tárgyává 

390 EBH2008. 1900.
391 EBH2013. M.5. I.
392 BH2003. 341.
393 Kovácsné Kőszegfalvi: Egyéb tárggyal összefüggő döntőbizottsági jogviták 8. eset
394 Petrovics (2019a): i. m. 258–260.
395 Kp. 4. § (3) bek. c) pont.
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tett fizetési felszólítások munkaviszonyból származnak, akkor az ezzel kapcso-
latban érvényesített igény munkaügyi perben érvényesíthető a bíróság előtt, és 
nem közszolgálati panasz formájában a Közszolgálati Döntőbizottság előtt. A Kit.  
168. §-ának (1) bekezdésében foglalt szabályozás alapján a munkaviszonyból 
származó igény érvényesítésére közszolgálati panasz nem nyújtható be, annak 
elbírálása nem tartozik a Döntőbizottság hatáskörébe. Ezen még az a körülmény 
sem változtat, hogy a fizetési felszólítások tévesen „illetmény” megfizetésére hív-
ták fel a panaszost, illetve a felszólításokat a kormányzati szolgálati jogviszony 
megszüntetését követően kézbesítették.396

d) A kormánytisztviselő az illetményére vonatkozó igényéről – az egyezséget kivé-
ve – előre nem mondhat le. A rendelkezés célja, hogy gátat szabjon a munkáltató 
– kormányzati igazgatási szerv – által a kormánytisztviselő oldalán kikényszerí-
tett illetményről való lemondásának. A kormánytisztviselő ennek megfelelően nem 
mondhat le előre397 – a jövőre nézve – illetményéről.398 A joglemondást korlátozó 
tilalom ugyanakkor nem vonatkozik a felek egyezségére. A jogról lemondó vagy 
abból engedő nyilatkozatot nem lehet kiterjesztően értelmezni [Kit. 68. § (3) bek.]. 
Tehát egyezség esetén kizárólag a felek közötti megállapodásban foglaltakra korlá-
tozódik a jogról való lemondás.399

e) Engedményezésnek pénzkövetelés esetén van helye; az illetmény levonásmen-
tes része nem engedményezhető. A Ptk. szabályai alapján a jogosult a kötelezet-
tel szembeni követelését másra ruházhatja át,400 s ilyenkor az engedményes válik 
jogosulttá a kötelezett követelésére.401 A Kit. az Mt.-hez hasonló módon rendel-
kezik az engedményezés alkalmazásáról, annak speciális szabályairól; azaz van 
lehetőség a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő és másik féllel szemben 
fennálló követelés harmadik személy részére való átengedésére,402 de ennek mér-
tékét – a kormánytisztviselő illetményre vonatkozó követelésének másra enged-
ményezése esetén – a levonásmentes illetményrész szabja, ugyanis ez az összeg 
a kormánytisztviselő és családja megélhetéséhez mindenképpen szükséges.403 Az 
engedményezés tehát kizárólag pénztartozásra vonatkozhat, így az a kormány-
tisztviselő – személyes – munkavégzési kötelezettségére404 nem alkalmazható.405  
 

396 Kovácsné Kőszegfalvi: Egyéb tárggyal összefüggő döntőbizottsági jogviták 7. eset.
397 A régi Mt. ugyanígy szabályozta ezt a kérdést. Lásd ennek bizonytalanságaival, a bíróságok 

szűk értelmezésével kapcsolatban Kiss et al. (2019) gondolatait. Az Mt. pontosított a régi 
Mt. rendelkezéseihez képest. Az Mt. szerint a munkavállaló sem előre, sem utólag nem 
mondhat le bérigényéről. Lásd: Petrovics et al.: Mt. 163. §.

398 Hazafi (2012): i. m. 268.
399 Vö. Kiss et al. (2019): Mt. 163. §.
400 Ptk. 6:193. § (1) bek.
401 Halmos–Petrovics (2014): i. m. 180.
402 Bérces (2013): Kttv. 149. §.
403 Hazafi (2012): i. m. 268.
404 György (2012).
405 Bérces (2013): Kttv. 149. §.
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A feleket egyébként ebben az esetben is tájékoztatási és együttműködési kötele-
zettség terheli, s a jogosult személyének változásáról értesíteni kell a másik felet 
(Kit. .63. §).406

f) Tartozásátvállalásnak pénzkövetelés esetén van helye; a kormánytisztviselőt 
foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv tartozását a kormánytisztviselő nem 
vállalhatja át. A Ptk. rendelkezései nyomán tartozásátvállalás, ha a kötelezett és 
a jogosult megállapodik egy harmadik személlyel abban, hogy az a kötelezett-
nek a jogosulttal szemben fennálló kötelezettségét átvállalja. Ilyenkor a jogosult 
a szolgáltatást kizárólag az átvállalótól követelheti.407 A Kit. lehetőséget teremt a 
tartozás átvállalására, és lényegében hasonlóképpen rendelkezik a jogintézmény 
alkalmazásának különös szabályairól, mint ahogy azt az Mt. teszi.408 A Kit. fontos 
korlátot állít azzal, hogy szabályai alapján tartozásátvállalásra – az engedménye-
zéshez hasonlóan – kizárólag pénzkövetelés esetén biztosít lehetőséget. Ugyancsak 
korlátozó szabályt jelent, hogy a kormányzati igazgatási szerv tartozását a kor-
mánytisztviselő nem vállalhatja át.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 139. §-hoz
−	 Ákr.
−	 Kit.
−	 Kp.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 régi Mt.
−	 Pp.
−	 Ptk.
−	 Szja.
−	 Tagdíjtv.
−	 Tbj.
−	 Vht.
−	 R6.

Kapcsolódó joggyakorlat a 139. §-hoz
−	 BH2003. 341.
−	 EBH2008. 1900.
−	 EBH2013. M.5. I.
−	 MK 132. számú állásfoglalás

406 Ptk. 6:197. §.
407 Ptk. 6:203. § (1) bek.
408 Vö. Halmos–Petrovics (2014): i. m. 180.
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140. § [A kamat]

A kormánytisztviselő és a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati 
igazgatási szerv közötti megállapodás alapján pénztartozás után kamat 
köthető ki, feltéve, hogy annak mértéke nem haladja meg a Ptk. 6:47. §-a 
szerinti mértéket.

A kormánytisztviselő és a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási 
szerv közötti megállapodás alapján pénztartozás után kamat köthető ki. E szabály 
a szerződéses kamat mértékét szabályozza (szemben a Kit. 137. §-ában található 
késedelmi kamattal). Szerződéses kamat csak pénztartozás után köthető ki, és 
annak mértéke nem haladhatja meg a Ptk.-ban meghatározott, az érintett naptári 
félév első napján érvényes jegybanki alapkamat mértékét. Pénztartozás fennállhat 
például a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv támoga-
tásaként nyújtott kölcsönre nézve.409 Szerződéses kamat köthető ki például vala-
milyen, a kormányzati igazgatási szerv által a kormánytisztviselő részére nyújtott 
– munkáltatói – kölcsönre.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 140. §-hoz
−	 Kit.
−	 Ptk.

141. § [Az érdemek elismerése]

(1) A kormánytisztviselő a következő érdemelismerésekben részesíthető:
a) írásbeli dicséret,
b) teljesítmény elismerés,
c) motivációs elismerés,
d) álláshelyi elismerés,
e) szolgálati elismerés.

(2) Az elismerésben részesítés feltételeit és az elismeréssel járó juttatás 
mértékét a Kormány rendeletben állapítja meg.

(3) Az elismerések elbírálásának és elszámolásának rendjét a kormány-
zati igazgatási szerv közszolgálati szabályzatában állapítja meg, és a sze-
mélyi juttatások előirányzatának keretein belül biztosítja.

1. Az érdemelismerések olyan illetményen felüli elismerések (nagyrészt juttatá-
sok), amelyek a kormánytisztviselők magasabb fokú anyagi és/vagy erkölcsi elis-
merését szolgálják. Az érdemelismerések bizonyos szempontból – ami az „egyé-
niesítési” szándékot illeti – a korábbi illetmény (elsősorban az illetménypótlékokra 
vonatkozó) szabályokat, a címadományozást, illetve a címekben való előmeneteli  
 

409 Vö. Bérces (2013): 149/A. §.
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lehetőségeket410 hivatottak helyettesíteni. Érdemelismerésekről ugyan nem ren-
delkeztek korábban a szűkebben vett közszolgálat jogállási törvényei, azonban a 
jogintézmény mégsem teljesen ismeretlen a tágabban vett közszolgálati jog terüle-
tén (elég csak például a Hszt. érdemelismerési rendszerére és annak terminológiai 
sajátosságaira gondolni).411

Az érdemelismerések jelentőségük és jellemzőik alapján lényegesen eltérnek 
egymástól. Vannak közöttük olyanok, amelyek teljesen új jogintézményeknek 
 tekinthetők, s leginkább a Kit. koncepcionális elemeivel állnak összefüggésben; de 
olyanokat is találhatunk, amelyek kisebb-nagyobb módosítások nyomán, a korábbi 
szabályozásokból (így például a Ktv.-ből, Ktjv.-ből, Kttv.-ből vagy Áttv.-ből) átemel-
ve épültek be a Kit. rendszerébe. Ez azért lényeges, mert az átvett jogintézmények 
értelmezése során analógia jogértelmezési módszerekkel felhasználhatók a más 
jogállásokban már körvonalazódott ítélkezési gyakorlatok. Egyes elismerések a 
kormánytisztviselőnek a kormányzati szolgálati jogviszonyában meghatározott fel-
tételek teljesítése alapján alanyi jogon járnak,412 míg mások a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának döntésétől függenek. Az elismerések szabályozásának összetettsége 
(például az elbírálás rendje, a jogosultság feltételei vagy a juttatás mértéke és 
 gyakorisága tekintetében) ugyancsak változatos képet fest; míg egyes elismeré-
seket a törvény részletesen taglal, addig mások esetében csak keretfeltételeket 
rögzít. Ez utóbbiak vonatkozásában hangsúlyozni kell, hogy fontos szerep hárul 
a munkáltató – közszolgálati szabályzatban előírt – belső szabályozására. Egyes 
elismerések olyan objektív jogi tényeken alapulnak, mint az idő múlása; ezzel 
szemben más elismeréseket olyan szubjektív elemek befolyásolnak, mint például 
a kormánytisztviselő teljesítménye, magatartása vagy éppen valamilyen képessé-
ge. A legtöbb elismerés nemcsak erkölcsi, hanem anyagi többletet is eredményez. 
Ennek ellenére találhatunk közöttük olyanokat, amelyek kizárólag erkölcsi jelleget 
öltenek. Az elismeréssel járó juttatások mértékét néhol a törvényi szakaszok pon-
tosan rendezik, ugyanakkor helyenként – akárcsak az elismerésre való jogosultság 
megállapításánál – a munkáltató döntésére bízzák ezek kialakítását.

Az érdemelismerések egyik alapvető közös tulajdonsága, hogy kétszintű – tör-
vényi és rendeleti – szabályozás alatt állnak. Az anyagi jogi szabályokat a Kit., a 
főbb alaki jogi szabályokat (így az elismerésben részesítés keretfeltételeit, illetve 
többnyire413 az elismeréssel járó juttatás mértékét) – kiegészülve a részletesebb 
belső munkáltatói szabályozással – az R6. tartalmazza. További közös jellemzője 
az elismeréseknek, hogy valamennyi esetben számolni kell az általános magatar-
tási követelményekkel és alapelvekkel; ez fokozottan igaz azoknál az elismeré-
seknél, amelyek esetében a Kit. és az R6. csak keretfeltételeket határoz meg, s 
a munkáltatóra bízza az elismerések elbírálásának és elszámolásának a rendjét, 
a juttatás mértékének a megszabását, illetve az elismerési feltételek kialakítását. 

410 Vö. Horváth (2015a) vagy Horváth (2015b).
411 Vö. Hszt. 179–180. §.
412 A kormányzati szolgálati jogviszony alapján járó alanyi jogi jogosultságok jogi jellegéről 

alább, a szolgálati elismerésnél részletesebben olvashatunk.
413 Hiszen az R6. a munkáltatóra bízza egyes elismerések vonatkozásában a juttatás mértéké-

nek meghatározását.
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Közös jellemvonás – legyen szó bármelyik elismerési formáról is –, hogy a juttatás 
mértékének felső korlátját a személyi juttatás előirányzatának teherbíró képessége 
jelöli ki.414 Az érdemek elismerésére – így az írásbeli dicséretre, a miniszteri elisme-
résre, a teljesítmény elismerésre, a motivációs elismerésre, az álláshelyi elismerés-
re, a szolgálati elismerésre (külön a szolgálati elismerés mértéke kiszámításának 
alapjául szolgáló időtartamokra) – vonatkozó információk egyaránt a közszolgálati 
alapnyilvántartás adatköreinek részét képezik (Kit. 3. melléklet IV. 6., 16. pont).

2. A Kit. az érdemek elismerésére tehát egy új rendszert vezetett be – ezt a Küt. 
már átvette saját közszolgálati jogviszonyának (újra)szabályozása során –, mely-
nek elemei a következők:

−	 írásbeli dicséret,
−	 teljesítményelismerés,
−	 motivációs elismerés,
−	 álláshelyi elismerés,
−	 szolgálati elismerés.

Az alábbi táblázatban összegyűjtöttük az érdemelismeréseket meghatározó főbb 
jellemzőket; eltéréseket és hasonlóságokat.

Az 
 elisme rés 

típusa

Az  elismerés 
(juttatás) 

jellege

A jog-
intézmény 

 eredete

Az 
 elismerési 

jogosultság 
jellege

Az elismerés 
szabályo-
zottsága

Az 
 elismeréssel 
járó juttatás 

mértéke

 Írásbeli 
 dicséret, 
 miniszteri 
 elismerő 
 oklevél

erkölcsi új jog-
intézmény

a munkáltató 
 mérlegelése 

alapján 
 adható

keret-
feltételek 
találhatók

–

Teljesítmény-
elismerés

erkölcsi és 
anyagi

módosított 
jogintézmény

a munkáltató 
 mérlegelése 

alapján 
 adható

keret-
feltételek 
találhatók

a munkáltató 
mérlegelésé-

től függ

Motivációs 
elismerés

erkölcsi és 
anyagi

új jog-
intézmény

a munkáltató 
 mérlegelése 

alapján 
 adható

keret-
feltételek 
találhatók

a munkáltató 
mérlegelésé-

től függ

Álláshelyi 
elismerés

erkölcsi és 
anyagi

új jog-
intézmény

alanyi jogon 
jár

részletes 
törvényi 

szabályozás 
jellemzi

pontosan 
meghatáro-

zott

Szolgálati 
elismerés

erkölcsi és 
anyagi

módosított 
jogintézmény

alanyi jogon 
jár

részletes 
törvényi 

szabályozás 
jellemzi

pontosan 
meghatáro-

zott

22. táblázat: Az érdemelismerések főbb különbségei
414 Erre iránymutatásul a mindenkori költségvetési törvény rendelkezései és mellékletei szol-

gálnak.
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ba) Kétszintű törvényi szabályozás jellemzi

 – Kit.  – R6.

 – anyagi jogi szabályok  – alaki jogi szabályok

bb) Az általános magatartási követelményeknek és az alapelveknek  
meghatározó a szerepe

 – jóhiszeműség és tisztesség elve  – szakszerűség és hatékonyság elve

 – joggal való visszaélés tilalma  – egyenlő bánásmód követelménye

bc) Az elismerésekhez kapcsolódó információk a közszolgálati  
alapnyilvántartás adatköreinek részét képezik

23. táblázat: Az érdemelismerések főbb hasonlóságai, közös jellemzői

A Kit. részletes indokolása a fenti felsorolást némileg pontosítja, s egyrészt 
 kifejti, hogy a kormánytisztviselőt feladata kiemelkedő teljesítéséért a munkálta-
tói jogkör gyakorlója írásbeli dicséretben részesítheti; másrészt a kormánytiszt-
viselőnek feladata hosszabb időn át történő eredményes ellátásáért miniszteri 
elismerő oklevél adományozható.415 A kormányzati igazgatási szerv hivatali szer-
vezete vezetőjének a szerv közszolgálati szabályzatában szabályoznia kell az írás-
beli  dicséretre való felterjesztés rendjét, elbírálásának szempontjait és szabályait 
[R6. 19. § (1) bek. ga) pont]. A Kit.-ben felsorolt elismeréseken túl a kormány-
zati igazgatásban az MKK kezdeményezhet, alapíthat vagy adományozhat további 
kitüntetéseket, elismeréseket vagy a kiváló munka elismeréseként díjakat [Kit. 
77. § (3) bek. k-l) pontjai].

Kapcsolódó jogi szabályozás a 141. §-hoz
−	 Áttv.
−	 Ebktv.
−	 Hszt.
−	 Kit.
−	 Ktv.
−	 Ktjv.
−	 Kttv.
−	 Küt.
−	 a mindenkori központi költségvetésről szóló törvény
−	 R6.

415 T/3610. számú törvényjavaslat a kormányzati igazgatásról. Budapest, 2018. november. 
Részletes indokolás a 141. §-hoz.
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142. § [A teljesítmény elismerés]

A kormánytisztviselő hosszabb időn át tartó kimagasló teljesítményéért 
és feladatainak eredményes ellátásáért teljesítmény elismerésben része-
síthető.

1. A szakmai munka értékelésének a jutalmazásra is jelentős hatása lehet.416  
A teljesítményelismerés tehát nem teljesen új jogintézménye a közszolgálati jog-
nak, a teljesítménybér-típusú juttatások nem újkeletűek, már korábban is megje-
lentek a szabályozásban. A Kit. alapján azonban jutalom417 már nem adható, azt 
váltotta fel a teljesítményelismerés, mintegy a nevében is kifejezve azt a jogal-
kotói szándékot, hogy a kormánytisztviselő „jutalmazásában” az általa nyújtott 
kiemelkedő teljesítmény játsszon meghatározó szerepet, és megszűnjön az a gya-
korlat, hogy minden év végén a kormányzati igazgatási szerv valamennyi tiszt-
viselője – az év során nyújtott teljesítményétől függetlenül – egyformán részesül 
jutalomban.418 A teljesítményelismerésben az a kormánytisztviselő részesíthető, 
aki hosszabb időn át tartó kimagasló teljesítményt nyújt, és feladatait eredmé-
nyesen látja el. A teljesítményelismerést meg kell, hogy előzze a teljesítményér-
tékelés [Kit. 96. § (3) bek. b) pont], ahol legalább „jó teljesítményszint” fokozatú 
eredményt kell elérni (R6. 29. §).

1. feltétel 2. feltétel 3. feltétel 4. feltétel

 – hosszabb időn át 
tartó kimagasló 
teljesítmény

 – feladatok 
 eredményes 
ellátása

 – teljesítmény-
értékelés 
 lefolytatása

 – „jó teljesítmény-
szint”  fokozatú 
eredmény elérése

24. táblázat: A teljesítményelismerés általános feltételei

2. A teljesítményelismerés mértékéről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, amely 
nincs jogszabályban meghatározva. Ahogyan a mértéket sem, úgy az elismerés-
ben részesítés gyakoriságát sem határozta meg jogszabály, így a munkáltatói jog-
kör gyakorlóján múlik, hogy ugyanazt a kormánytisztviselőt milyen időközönként 
részesíti teljesítményelismerésben. A teljesítményelismerés megállapításának ke-
reteit az R6. meghatározza, azonban – ahogy alább, a motivációs elismeréssel 
összefüggésben olvasható – a kezdeményezésének szabályait, az elbírálás és az 
elszámolás rendjét a közszolgálati szabályzatban rendeznie kell a munkáltatói jog-
kör gyakorlójának [R6. 19. § (1) bek. gb) pont].

416 Hazafi (2012): i. m. 278. Vö. Bérces (2013): Kttv. 130. §.
417 Kttv. 130. § (4) bek., 154. § (1) bek.
418 Vö. Bérces (2013): Kttv. 154. §.
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 142. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 R6.
−	 R7.

143. § [A motivációs elismerés]

A kormánytisztviselő valamely kompetenciájára, speciális képességére, 
ismeretére, tudására figyelemmel motivációs elismerésben részesíthető, 
amennyiben az adott álláshelyen történő munkavégzése a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának kiemelt érdeke.

1. A motivációs elismerés új jogintézménye a közszolgálati jognak. Motivációs 
 elismerésben a kormánytisztviselő valamely kompetenciájára, speciális képessé-
gére, ismeretére, tudására figyelemmel részesíthető, ha a kormánytisztviselőnek 
az adott álláshelyen történő munkavégzése a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
kiemelt érdeke. A motivációs elismerés a kormánytisztviselő speciális képességével 
összefüggésben magas színvonalú munkájának vagy egy adott feladat kiváló tel-
jesítésének elismeréseként adható [R6. 30. § (1) bek.]. Formája pénzbeli juttatás. 
A motivációs elismerésben részesítés további feltétele, hogy az érintett kormány-
tisztviselő a kormányzati igazgatási szervnél legalább hat hónapos kormányzati 
szolgálati jogviszonnyal rendelkezzen, a próbaideje már leteljen, és ne töltse fel-
mentési vagy lemondási idejét [R6. 30. § (2) bek.].

2. A motivációs elismerés mértékét, az elismerésben részesítés gyakoriságát és 
az elismerés további feltételeit, követelményeit sem szabályozza részletesen jog-
szabály, kormányrendelet. Így a munkáltatói jogkör gyakorlója dönthet arról, hogy 
ugyanazt a kormánytisztviselőt milyen időközönként és milyen mértékben része-
síti motivációs elismerésben. Szintén nagy mozgástérrel rendelkezik a munkáltatói 
jogkör gyakorlója a feltétel- és követelményrendszer kialakítását illetően.

3. A Közszolgálati Döntőbizottság egy friss döntésében kiemeli, hogy a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy adott kormánytisztvi-
selőt kíván-e motivációs elismerésben részesíteni. Az esetben a panaszos előadta, 
hogy elektronikus úton arról tájékoztatták, hogy a juttatást minden kolléga részére 
egységesen határozták meg és fizetik ki (kivételt csak a törvényi kivételek, mint 
például a próbaidejüket töltők képeznek). Álláspontja szerint a motivációs elismerés 
valójában illetménykiegészítésnek minősül, nem tartozik a kormányzati igazgatási 
szerv mérlegelési jogkörébe. A motivációs elismerés kifizetésével összefüggésben 
utalt arra, hogy a hivatkozott utasítás szerint a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
súlyoznia nem kellett a kormánytisztviselők között, mérlegelési jogkörbe tartozik  
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annak eldöntése, hogy a kormánytisztviselők érdemesek-e a motivációs elismerés-
re. A kormányzati igazgatási szerv védekezésében kitért arra, hogy a motivációs 
elismerés nem illetménykiegészítés. Hangsúlyozta, hogy a panaszos kormányzati 
szolgálati jogviszonyát a Kit. 109. §-a alapján érdemtelenség jogcímén felmentéssel 
megszüntették, ezért a motivációs elismerés kifizetése a juttatás céljával ellentétes 
lett volna, így tehát okszerűen nem is lehetett kiemelt érdeke ez a munkáltatónak. 
A Döntőbizottság döntésében megerősítette a kormányzati igazgatási szerv véde-
kezésében foglaltakat; ami szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója az utasítás ki-
adását követően személyre szabott mérlegelés alapján jogszerűen dönthetett úgy, 
hogy bizonyos kormánytisztviselőknek, így a panaszosnak motivációs elismerést 
nem állapít meg. A Döntőbizottság megállapította, hogy a Kit. az illetménykiegé-
szítés jogintézményét nem szabályozza, a motivációs elismerést a 143. §-ában az 
érdemelismerések körében nevesíti. A motivációs elismerés pénzbeli juttatásként 
állapítható meg a kormánytisztviselő részére. A motivációs elismerés tehát nem 
illetménykiegészítés, ezért a panaszos által e körben előadottak nem helytállóak.419

4. A motivációs elismerés leginkább a teljesítményelismeréssel (Kit. 142. §) hason-
lítható össze.420 Közös jellemzőjük, hogy az elismerés adományozására és mérté-
kére a szervezeti egység vezetője tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlójá-
nak [R6. 28. § (1) bek.]. Az elismerés adományozásáról és mértékéről így mindkét 
esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója hozza meg a döntést [R6. 28. § (2) bek.]. 
Ezek tisztázása céljából az R6. előírja, hogy a közszolgálati szabályzatnak tar-
talmaznia kell az illetmény és az illetményen felüli juttatások, kedvezmények és 
támogatások szabályait, ennek keretében a teljesítményelismerés és a motivációs 
elismerés szervezeti egység vezetője általi kezdeményezésének szabályait, az elbí-
rálás és az elszámolás rendjét [R6. 19. § (1) bek. gb) pont]. A Kit. hatálybalépésé-
vel szemmel láthatóan megerősödött a munkáltatói belső szabályozás szerepe, s a 
kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője köteles az e törvény-
ben meghatározott kérdésekben, valamint az általános munkáltatói szabályozási 
hatáskörébe tartozó kérdésekben közszolgálati szabályzatot kiadni [Kit. 91. § (5) 
bek.]. A részletes eljárásrend és feltételrendszer rögzítése tehát a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának a kötelezettsége. Minthogy mindkét esetben rendkívül széles 
mozgástérrel rendelkezik a munkáltatói jogkör gyakorlója az elbírálás, az elszá-
molás vagy az elismerések kezdeményezése kapcsán, ezért utalni kell az általános 
magatartási követelmények és alapelvek figyelembevételének fontosságára. Így 
a felek együttműködési és tájékoztatási kötelezettségére, a joggal való visszaélés 
 tilalmára, illetve a szakszerűség és hatékonyság elvére (Kit. 63–66. §). A Kit. 
ugyan külön nem rendelkezik az egyenlő bánásmód követelményéről, mindazonál-
tal rendelkezései irányadók ezekben a kérdésekben is.421

419 Kovácsné Kőszegfalvi: Egyéb tárggyal összefüggő döntőbizottsági jogviták 6. eset.
420 A két érdemelismerés a céljuttatással (Kit. 146. §) is mutat hasonlóságokat, erre a későb-

biekben még részletesebben kitérünk.
421 Ebktv. 21. § f) pont.
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Fontos különbség azonban, hogy amíg a teljesítményelismerést elsősorban a 
kormánytisztviselő által nyújtott kiemelkedő teljesítménye, addig a motivációs 
 elismerést valamilyen speciális szaktudása alapozza meg. Mint fentebb jeleztük, leg-
alább „jó teljesítményszintű” teljesítményértékelésre van szükség a teljesítmény-
elismerés megállapítására (R6. 29. §), tehát a Kit. ezt a fajta elismerést expressis 
verbis összekapcsolja a teljesítményértékeléssel. A motivációs elismerés esetében 
nincs szükség teljesítményértékelésre. Önmagában elegendő, hogy a kormánytiszt-
viselő munkáját magas színvonalon végzi, feladatát kiválóan teljesíti. Ugyanakkor a 
motivációs elismerés megállapításához szükséges az is, hogy valamilyen speciális 
szaktudással vagy képességgel – például valamilyen munkaerőpiaci kitettséggel 
érintett diplomával vagy több felsőfokú nyelvvizsgával – rendelkezzen. Speciális 
szaktudás nélkül ugyanis inkább teljesítményelismerési, mintsem motivációs elis-
merési tényállásról beszélhetünk. Végső soron a kormánytisztviselő speciális szak-
tudása és egyben kiemelkedő munkavégzése teszi a munkáltatói jogkör gyakorló-
jának kiemelt érdekévé a kormánytisztviselő álláshelyen történő foglalkoztatását, 
motiválását, és így megtartását.

1. feltétel 2. feltétel 3. feltétel

 – valamely kompetenciával 
vagy

 – speciális képességgel, 
ismerettel, tudással függ 
össze

 – magas színvonalú 
munka végzés vagy

 – egy adott feladat kiváló 
teljesítése az alapja

 – a foglalkoztatás a 
 munkáltatói jogkör 
gyakorlójának kiemelt 
érdeke

25. táblázat: A motivációs elismerés általános feltételei

Javaslattétel Döntés

 – a szervezeti egység vezetője tesz 
 javaslatot a teljesítmény- és a 
 motivációs elismerés  
 adományozására és mértékére

 – a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt 
és intézkedik – munkáltatói  intézkedés 
formájában – a teljesítmény- és a mo-
tivációs elismerés adományozásáról és 
mértékéről

26. táblázat: A teljesítmény- és a motivációs elismerés megállapításának főbb jellemzői

Kapcsolódó jogi szabályozás a 143. §-hoz
−	 Ebktv.
−	 Kit.
−	 R6.
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144. § [Az álláshelyi elismerés]

(1) A kormánytisztviselő szolgálati ideje alapján álláshelyi elismerésre 
jogosult, amelynek mértéke

a) öt év álláshelyen töltött idő esetén háromhavi,
b) tíz év álláshelyen töltött idő esetén háromhavi,
c) tizenöt év álláshelyen töltött idő esetén hathavi,
d) húsz év álláshelyen töltött idő esetén hathavi,
e) huszonöt év álláshelyen töltött idő esetén kilenchavi,
f) harminc év álláshelyen töltött idő esetén kilenchavi,
g) harmincöt év álláshelyen töltött idő esetén huszonnégyhavi, és 

ezt követő minden öt év álláshelyen töltött idő esetén további 
öthavi

illetménynek megfelelő összeg.
(2) Az álláshelyi elismerésre jogosító idő megállapításánál az egy adott 

álláshelyen eltöltött időt kell figyelembe venni.

1. Az álláshelyi elismerés egy szintén új jogintézménye a közszolgálati jognak; 
rendeltetése annak díjazása, hogy a kormánytisztviselő ugyanazon álláshelyen leg-
alább öt évet töltött el. Az álláshelyi elismerés mögött hasonló jogpolitikai célok 
húzódnak meg, mint – lásd alább – a szolgálati elismerés esetében. Az álláshelyi 
elismerés azonban elsősorban nem a közigazgatási pálya iránti hűséget, hanem az 
adott kormányzati igazgatási szerv iránti elkötelezettséget, illetve álláshelyi felada-
tok ellátásával kapcsolatban szerzett hosszabb tapasztalatot (Kit. 54–60. §) ismeri 
el. Az idő múlása – akárcsak a szolgálati elismerés megállapításánál – az álláshelyi 
elismerés esetében is meghatározó tényező, azzal az eltéréssel, hogy az nem a 
kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időhöz, hanem a kormánytisztviselő 
által betöltött álláshelyen töltött időhöz kötődik.

Nemcsak a kormányzati szolgálati jogviszonyban [Kit. 54. § (1) bek. a) pont-
ja]422 ugyanazon az álláshelyen töltött idő, hanem az ösztöndíjas jogviszonyban 
teljesített idő is beszámít az álláshelyi elismerésre jogosító időtartamok körébe, 
feltéve, hogy ugyanazon az álláshelyen történt az ösztöndíjas foglalkoztatás [Kit. 
88. § (3) bek. a) pont]. Az álláshely betölthető a kormányzati igazgatási szervhez 
vezényelt vagy kirendelt hivatásos szolgálati jogviszonyban, valamint szerződéses 
vagy hivatásos katonai szolgálati viszonyban álló személlyel is. Ugyanakkor ebben 
az esetben – a hivatásos szolgálati jogviszony és a katonai szolgálati viszony szü-
netelése esetének kivételével – nem jön létre a kormányzati szolgálati jogviszony 
és a hivatásos szolgálati jogviszony, valamint a katonai szolgálati viszony továbbra 
is fennáll [Kit. 54. § (3) bek.]. A minisztériumba beosztott bíró javadalmazására a 
bíróra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, míg a Bjt. szerinti érintett szervhez 
beosztott bíróra a minisztériumba beosztott bíróra vonatkozó rendelkezéseket.423  
 
422 Lásd alább: a Kit. 54. § (1) bek. b), c), d) pontjaiban foglaltakra nézve maga a Kit. állapít 

meg kizáró szabályokat.
423 Bjt. 60. § (2) bek., 62/A. § (4) bek.
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A minisztériumba és az érintett szervhez beosztott bírósági titkár javadalmazásá-
ra pedig az igazságügyi alkalmazottakra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.424 
A minisztériumba beosztott ügyész javadalmazására az ügyészre vonatkozó sza-
bályokat kell alkalmazni.425 Ez azt jelenti, hogy ez utóbbi személyi körökre nem 
alkalmazhatók az álláshelyi elismerés szabályai annak ellenére sem, hogy foglal-
koztatásuk – legalábbis létszámgazdálkodási szempontból – ugyancsak álláshelyen 
történik.

Míg a szerven belüli álláshelyváltás megszakítja az álláshelyi elismerésnél figye-
lembe vehető időtartamot (Kit. 59. §), addig a szervek közötti mozgás nem, felté-
ve, hogy a kormánytisztviselő az álláshelyével együtt megy át egy másik szervhez. 
Például álláshelycsere esetén a kormánytisztviselő az álláshelyével együtt kerül át 
egy másik kormányzati igazgatási szervhez [Kit. 55. § (4)–(4c) bek.]. Ha a szer-
vek közötti mozgás következményeként a kormánytisztviselő másik álláshelyre is 
átkerül, akkor a munkahelyváltás ugyancsak megszakítja az álláshelyi elismerésnél 
figyelembe vehető időtartamot [Kit. 89. § (6) bek.].

Mindebből fakadóan nem kizárt, hogy a kormánytisztviselő közigazgatási pá-
lyája során többször, több álláshelyen részesülhet álláshelyi elismerésben. Fontos 
azonban, hogy az egyes álláshelyeken töltött időtartamok nem adódhatnak össze 
– mint ahogy a szolgálati elismerésnél a kormányzati szolgálati jogviszonyban töl-
tött idő –, azokat önállóan kell számítani. Előfordulhat például, hogy a kormány-
tisztviselő 5 évet teljesített egy minisztériumban ugyanazon az álláshelyen, majd 
ezt követően 10 évet egy központi hivatalban egy másik álláshelyen. Ilyenkor 
mindkét álláshelyen töltött idő után megilleti a kormánytisztviselőt az állás helyi 
elismerés (amíg első esetben háromhavi illetménynek, addig második esetben 
hathavi illetménynek megfelelő összeg). Ez azt is jelenti, hogy a szolgálati elis-
merésnél megismert kizáró szabály [Kit. 145. § (4) bek.] nem alkalmazható. Az 
álláshelyi elismerés feltétele valamennyi esetben az egyes elismerési fokozatokhoz 
előírt időtartamok teljesítése. A jogviszony időtartama – azaz hogy teljes vagy 
részmunkaidős foglalkoztatásról van-e szó – irreleváns az álláshelyi elismerésre 
való jogosultság szempontjából. Az álláshelyi elismerés esedékességének a napja 
az álláshelyi elismerésre jogosító idő utolsó napja, vagy – ha az heti pihenőnapra 
vagy munkaszüneti napra esik – az ezt megelőző munkanap [R6. 31. § (1) bek.]. 
Az álláshelyi elismerésre jogosító idő számítására vonatkozóan a Kit. nem állapít 
meg szabályokat, így arról sem rendelkezik a törvény, hogy azokat az időszakokat 
figyelmen kívül kell-e hagyni, amikor a kormánytisztviselő tartósan – 30 napot 
meghaladóan – fizetés nélküli szabadságon van. Mivel azonban a törvény ezzel 
ellenkező rendelkezést nem tartalmaz, álláspontunk szerint beszámít az álláshelyi 
elismerésre jogosító időbe a fizetésnélküli szabadság időtartama is.

424 Iasz. 42/C. § (4) bek.
425 Üsztv. 28. § (2) bek.
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2. Az álláshelyi elismerésre jogosító idő kezdőidőpontja minden olyan kormány-
tisztviselő esetében 2019. március 1. napja, akinek a jogviszonya – a törvény ere-
jénél fogva – ezen a napon alakult át a Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogvi-
szonnyá [R6. 31. § (2) bek.]. Ez alól csak a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
kormánytisztviselői képeznek kivételt, az ő esetükben a kezdőidőpont 2020. április 
1. napja, mivel a kormánytisztviselők ezen csoportjára ettől a naptól fogva kell al-
kalmazni a Kit. általános – s így az álláshelyi elismerésre is vonatkozó – szabályait 
[Kit. 296. § (10) bek.].

Az álláshelyi elismerés először a kezdőidőpontot követő 5. év végén, utána  pedig 
minden ötödik év végén jár, ha a kormánytisztviselő nem változtat álláshelyet. Az 
álláshelyi elismerés mértéke az első két alkalommal 3 havi, a második két alkalom-
mal 6 havi, az ötödik és hatodik alkalommal 9 havi, a hetedik alkalommal 24 havi, 
és utána minden alkalommal további 5 havi illetménynek megfelelő összeg.

Álláshelyen töltött idő Álláshelyi elismerés mértéke

  5 év Háromhavi illetménynek megfelelő összeg

10 év Háromhavi illetménynek megfelelő összeg

15 év Hathavi illetménynek megfelelő összeg

20 év Hathavi illetménynek megfelelő összeg

25 év Kilenchavi illetménynek megfelelő összeg

30 év Kilenchavi illetménynek megfelelő összeg

35 év Huszonnégy havi illetménynek megfelelő összeg

+ minden 5 év Öthavi illetménynek megfelelő összeg

27. táblázat: Az álláshelyi elismerés mértéke

3. A Kit. hatálya alá tartozó politikai felső vezető [Kit. 181. § (2) bek.], a kormány-
megbízott [Kit. 206. § (2) bek. p) pont], a politikai tanácsadó és főtanácsadó [Kit. 
214. § (5) bek. i) pont], a kabinetfőnök [Kit. 217. § (1) bek.], valamint a biztosi 
jogviszonyban álló személy [Kit. XXXI. fejezet] álláshelyi elismerésre nem jogo-
sult, mivel ezek a személyek olyan politikai vagy egyéb speciális, meghatározott 
időszakhoz kötődő feladatot látnak el, amely vonatkozásában nem értelmezhető az 
álláshelyi elismerés mögött rejlő azon szándék, hogy az álláshelyet betöltő személy 
minél hosszabb, akár évtizedekre nyúló ideig dolgozzon ugyanazon az álláshelyen.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 144. §-hoz
−	 Bjt.
−	 Hjt.
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−	 Hszt.
−	 Iasz.
−	 Kit.
−	 Mt.
−	 Üsztv.
−	 R6.

145. § [A szolgálati elismerés]

(1) A kormánytisztviselő szolgálati ideje alapján elismerésre jogosult, 
amelynek mértéke

a) huszonöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő ese-
tén kéthavi,

b) harminc év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő ese-
tén háromhavi,

c) harmincöt év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő 
esetén négyhavi,

d) negyven év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő ese-
tén öthavi

illetménynek megfelelő összeg.
(2) A szolgálati elismerés az (1) bekezdés szerinti kormányzati szolgálati 

jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes.
(3) Az elismerésre jogosító idő megállapításánál

a) az e törvény, a Kttv., a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, 
a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény és az állami tiszt-
viselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munka-
viszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, kormánytiszt-
viselői és állami szolgálati jogviszonyban töltött időt,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 
szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töl-
tött időt,

c) a hivatásos szolgálati jogviszony, szerződéses vagy hivatásos ka-
tonai szolgálati viszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a 
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony időtartamát,

d) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkavi-
szonyban töltött időt,

e) a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglal-
koztatási jogviszonyban töltött időt,

f) az e törvény, a Kttv., a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, 
a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény és a közalkal-
mazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél 
ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt,

g) a 104. § (9) bekezdése és a 105. § (2) bekezdése szerinti jog-
viszony-létesítés esetén a két jogviszony közötti időtartamot,
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h) a 89. § (6) bekezdése szerinti munkahelyváltás esetén a nyugvás 
időtartamát, és

i) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban, politikai felsővezető-
ként politikai szolgálati jogviszonyban töltött időt

kell figyelembe venni.
(4) A kormánytisztviselő nem jogosult a szolgálati elismerésnek arra a 

fokozatára, amelyben másik foglalkoztatási jogviszonyban szolgálati idő 
elismerésként vagy jubileumi jutalomként részesült.

1. A szolgálati elismerés funkciója megegyezik a korábbi közszolgálati törvények-
ben szabályozott – és más foglalkoztatási jogviszonyokban ma is megtalálható – 
jubileumi jutalommal. Előbbire hozható példaként a Ktv. vagy a Kttv., míg utóbbi 
esetben említhető például a Kjt. vagy a Hszt.426 A szolgálati elismerés célja an-
nak díjazása, hogy a tisztviselő427 pályafutása nagy részét szűkebb értelemben 
a kormányzati igazgatásban, tágabb értelemben pedig a közigazgatásban, köz-
szférában tölti el. Azaz a jogintézmény elsődlegesen a tisztviselő hivatása iránti 
elkötelezettségét és hűségét,428 míg másodlagosan a pályafutása alatt megszer-
zett tapasztalatait és hozzáértését honorálja. Ez utóbbi megfontolás mögött az az 
elméleti alapvetés áll, ami szerint a tisztviselő minél több időt tölt el a közszolgá-
latban, ezen belül azonos munkahelyen, szakterületen, álláshelyen, azonos feladat 
elvégzésével, annál mélyebb ismeretekre tesz szert, így munkáját alaposabban 
végzi, következésképpen, jutalmat érdemel.429 A szolgálati elismerés tehát nem 
a kormányzati igazgatási szervhez és nem is a kormánytisztviselő által betöltött 
 álláshelyhez, hanem a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időhöz kötődik.

A Kit. elsősorban a szolgálati elismerés bevezetésén vagy – értelmezhetjük akár 
úgy is, hogy – a jubileumi jutalom módosított fenntartásán keresztül őrzi meg 
a közszolgálat szenioritás elvéből levezethető jellemzőit. A szolgálati idő szerepe 
ugyan jelentősen csökkent a Kit.-ben, azonban korántsem korlátozódik a szolgálati 
elismerés jogintézményére, relevanciával bír a végkielégítés (Kit. 112. §) számí-
tása szempontjából is. A szolgálati elismeréshez leginkább hasonló, „rokon” jogin-
tézmény az álláshelyi elismerés. Minthogy nagymértékben a szolgálati idő múlása 
– így egyfajta automatizmus – alapozza meg az elismerésre való jogosultságot, 
ebből az is következik, hogy az a jogviszonya alapján jár annak a tisztviselőnek,430 
aki megfelel az elismerés feltételeinek, tehát azt külön nem kell kérelmeznie.

A tisztviselő jogosultságának megállapítása során a Kit. tágabb értelemben 
használja a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő fogalmát – ahogy erre 
már fentebb is tettünk utalást –, ugyanis nem kizárólag a Kit. tárgyi hatályának  
részét képező kormányzati szolgálati jogviszonyt jelöli meg szolgálati elismerés-

426 Ktv. 49/E. §, Kttv. 150. §, Kjt. 78. §, Hszt. 166. §.
427 E § vonatkozásában a jobb érthetőség kedvéért és az értelmezési nehézségek csökkentése 

céljából a „tisztviselő” terminológiát használjuk (a „kormánytisztviselő” helyett).
428 György (2007): i. m. 165. Vö. Bérces (2013): Kttv. 150. §.
429 Lőrincz (2010): i. m. 332.
430 Ugyanakkor nem tekinthető megváltoztathatatlan alkotmányos alanyi jognak, s így a jogalko-

tó széles mozgástérrel rendelkezik a részletszabályok kidolgozása során (1068/B/2010. ABH).
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re jogosító időtartamként, hanem számos más közszolgálati foglalkoztatási jog-
viszonyban töltött időtartamot is figyelembe vesz ennek számításakor. Továbbá 
lényeges, hogy a jogviszony jellege – azaz, hogy teljes vagy részmunkaidős foglal-
koztatásról van-e szó – irreleváns a szolgálati elismerésre való jogosultság szem-
pontjából.431 A szolgálati elismerés a kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött 
idő betöltésének a napján esedékes. Az esedékesség napja a szolgálati elisme-
résre jogosító szolgálati idő utolsó napja, vagy – ha az heti pihenőnapra vagy 
munkaszüneti napra esik – az utolsó napját követő munkanap (R6. 32. §). A felek 
együttműködési és tájékoztatási kötelezettségének betartása ebben az esetben is 
elengedhetetlen (Kit. 63. §). Ha a tisztviselő újabb igazolásokat nyújt be, s ezek 
figyelembevételével már eltelt az esedékesség időpontja, a szolgálati elismerést a 
tisztviselő adott időpontban irányadó illetménye alapján kell kifizetni.432

2. Ahogy arra már fentebb utaltunk, az elismerésre jogosító idő megállapításá-
nál nemcsak a Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszony vehető figyelembe.  
A figyelembe vehető további jogviszonyok csoportjait a következő táblázat mu-
tatja be.

Szolgálati elismerésre jogosító jogviszonyokban töltött időtartamok

Szervi vagy személyi 
 hatály szerint Tárgyi hatály szerint

a)
Kit., Kttv., Ktv., Ktjv., Áttv. 
hatálya alá tartozó munkál-
tatónál

 – munkaviszonyban,
 – kormányzati szolgálati jogviszonyban,
 – közszolgálati jogviszonyban,
 – kormánytisztviselői jogviszonyban,
 – állami szolgálati jogviszonyban

töltött 
idő.

b) Kjt. hatálya alá tartozó 
szervnél

 – munkaviszonyban,
 – közalkalmazotti jogviszonyban

c) Bíróságnál és ügyészségnél  – munkaviszonyban,
 – szolgálati viszonyban

d) Állami vezetőként vagy po-
litikai felsővezetőként

 – állami vezetői szolgálati jogviszonyban,
 – politikai szolgálati jogviszonyban

e)

ea)-
eb)

–

 – Hivatásos szolgálati jogviszonyban,
 – szerződéses vagy hivatásos katonai szol-

gálati viszonyban,
 – honvédelmi alkalmazotti jogviszonyban,
 – rendvédelmi igazgatási szolgálati jogvi-

szonyban

f) –  – Hivatásos nevelőszülői jogviszonyban,
 – nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban

g) Kit., Kttv., Ktv., Ktjv., Kjt. 
hatálya alá tartozó szervnél  – ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban

431 Gyulai Törvényszék Mf. 25.021/2016/5.
432 Vö. Hazafi (2012): i. m. 272.



510

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

Szolgálati elismerésre jogosító jogviszonyokban töltött időtartamok

Szervi vagy személyi 
 hatály szerint Tárgyi hatály szerint

h)
Két kormányzati igazgatási 
szerv közötti munkahely-
váltás esetén

 – a kormányzati szolgálati jogviszony nyug-
vásának

időtar-
tamát.

i)

Kit. szerinti kormányzati 
szolgálati jogviszony meg-
szűnését, megszüntetését 
– 30 napon belül – követő 
új kormányzati jogviszony 
létesítésénél

 – a megszűnő vagy megszüntetésre kerülő 
jogviszony és a létesülő új jogviszony 
közötti

időtar-
tamot.

28. táblázat: A szolgálati elismerésre jogosító idő megállapításánál figyelembe  
vehető jogviszonyok köre

a) A Kit. – a Kttv.-ben is szabályozott módon – a Ktv. hatálybalépéséig visszame-
nőleg, valamennyi jogelőd közszolgálati törvény hatálya alatt töltött időt szolgála-
ti elismerésre jogosító időtartamnak tekinti. A szolgálati elismerésre jogosító idő 
számításánál kiemelést érdemel, hogy – a Kttv. szabályainak analóg értelmezése 
mentén – figyelmen kívül kell hagyni azt a munkaviszonyban töltött időtartamot, 
amelyet a tisztviselő nem a Ktv. hatálya alá tartozó szerv jogelőd szervénél töl-
tött munkaviszonyban.433 Tehát, a Ktv. hatálybalépése előtti időszakból kizárólag 
az államigazgatási szervnél munkaviszonyban töltött időtartamot lehet figyelembe 
venni (így az ebben az időszakban más munkáltatónál teljesített időtartam nem 
vehető számításba).434 A Kit. (Kit. 278–279. §) és a Kttv.435 szerint sem jogosultak 
a közigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók jubileumi jutalomra, illetve 
szolgálati elismerésre. Ezt a kérdést korábban a Ktv. is hasonlóképpen szabályoz-
ta.436 A Kit. – egyelőre – nem rendelkezik ebben a körben a Küt. hatálya alatt tel-
jesített közszolgálati jogviszonyról.

b) Szolgálati elismerésre jogosító időtartam a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél köz-
alkalmazotti jogviszonyban, munkaviszonyban töltött idő. Utóbbi esetben – akár-
csak az előbbi pont alatt – arról van szó, hogy figyelmen kívül kell hagyni azt a 
munkaviszonyban töltött időtartamot, amelyet a tisztviselő nem a Kjt. hatálya alá 
tartozó szerv jogelőd szervénél töltött munkaviszonyban.437

433 Vö. Hazafi (2012): i. m. 270. Ennek jogszerűségét a Ktjv. vonatkozásában az Alkotmány-
bíróság is megerősítette (1068/B/2010. ABH).

434 A Kúria érvelése alapján nem lehet azt a munkaviszonyban töltött időt figyelembe venni, 
amelyet a felperes 1992 júliusa előtt olyan munkáltatónál teljesített, amely 1992 júliu-
sa után továbbra is a régi Mt., és nem a Kjt. vagy Ktv. hatálya alá tartozott (Kúria Mfv. 
10.669/2015/4.). Lásd még: Gyulai Törvényszék Mf. 25.021/2016/5.

435 Kttv. 258. §.
436 Ktv. 1.§ (7) bek., 49/E. § (3) bek.
437 Lásd: Kúria Mfv. 10.669/2015/4., Gyulai Törvényszék Mf. 25.021/2016/5.



511

xix.–xx. fejezet

c) Az Üsztv. szabályozza az ügyészségi szolgálati jogviszonyt (korábban a régi 
Üsztv. szabályozta), a Bjt. a bírósági szolgálati jogviszonyt (korábban a régi Bjt. 
szabályozta), míg az Iasz. az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyát. 
Bírósági szolgálati jogviszonyban kizárólag a bírák állnak.438 A bírósági szervezet-
rendszerben azonban nemcsak bírák, hanem számos egyéb igazságügyi alkalma-
zott (így például bírósági titkár vagy igazságügyi szakértő) is dolgozik. Az Iasz. 
szervi hatálya a bíróságok mellett kiterjed az Országos Bírósági Hivatalra, az igaz-
ságügyi szakértői intézményekre, valamint egyéb igazságügyi szervekre; azaz e 
szervekben szintén találhatunk igazságügyi alkalmazottakat.439 A Kit. ettől azonban 
némileg eltérő módon, kifejezetten a bíróságoknál és az ügyészségeknél teljesí-
tett szolgálati viszonyról rendelkezik a szolgálati elismerésre jogosító időtartamok 
meghatározása során. Ez az igazságügyi alkalmazottak esetében egyfajta korláto-
zást jelent. A Kit. rendelkezéseinek értelmében ugyanis csak a bíróságoknál teljesí-
tett igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony időtartama vehető figyelembe a 
szolgálati elismerés megállapításánál. Így például, az igazságügyi szakértői intéz-
ményben teljesített igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyban töltött idő 
nem vehető figyelembe az elismerés összegének számítása során.440 Itt is utalnunk 
kell a munkaviszonyban töltött idő beszámítására – ami akárcsak fentebb –, itt is a 
rendszerváltozás előtti jogviszony-struktúrákkal magyarázható.441

d) A Kit. szolgálati elismerésre jogosító időtartamként rendelkezik az állami veze-
tőként teljesített állami vezetői szolgálati jogviszonyban, valamint a politikai felső-
vezetőként szerzett politikai szolgálati jogviszonyban töltött időről) (vö. Kit. Ötödik 
Rész). A Kit. hatálybalépése előtt a politikai felső vezetők állami vezetőként, állami 
vezetői szolgálati jogviszonyban álltak, és jogviszonyukat a Ksztv. rendezte.

ea) A Kit. szolgálati elismerésre jogosító időtartamként rendelkezik a hivatásos 
szolgálati jogviszonyban, továbbá a szerződéses vagy hivatásos katonai szolgálati 
viszonyban megszerzett szolgálati időről. A hivatásos szolgálati jogviszonyra vonat-
kozó szabályokat a Hszt. (korábban a régi Hszt.), míg a katonai szolgálati viszonyra 
a Hjt. (korábban a régi Hjt.) határozza (határozta) meg.442 A katonai szolgálati jog-
viszonnyal kapcsolatban a Kit. kifejezetten a szerződéses és hivatásos katonákat, 
azaz az állomány tagjait említi. Ez azért lényeges, mert a Hjt. személyi hatálya 
alatt nemcsak szerződéses és hivatásos állományú katonák dolgoznak, rajtuk kívül 
megkülönböztethetjük még a tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos 
katonákat, a honvéd tisztjelölteket és altisztjelölteket.443 Ez utóbbi katonai szolgá-
lati jogviszonyok azonban nem minősülnek szolgálati elismerésre jogosító időnek. 
A Hszt. egyes kérdésekben alkalmazni rendeli a hivatásos szolgálati jogviszonyra  
 

438 Lásd az Üsztv., Bjt., Iasz. hatályra vonatkozó rendelkezéseit.
439 Iasz. 1–2. §.
440 Vö. Hazafi (2012): i. m. 270.
441 Lásd: 1068/B/2010. ABH.
442 Lásd a Hszt. és a Hjt. hatályra vonatkozó rendelkezéseit.
443 Hjt. 1. § (1) bek.
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vonatkozó szabályokat a rendvédelmi oktatási intézmény (NKE-RTK) tisztjelöltjei-
re,444 akik tisztjelölti szolgálati jogviszonyban állnak.445 Nagy különbség azonban az 
általános szolgálati jogviszonyhoz képest, hogy a tisztjelöltek szolgálatteljesítése 
képzési időnek, és nem szolgálati időnek minősül,446 és így ez az időszak a Kit. szá-
mításai szerint sem jogosít szolgálati elismerésre.

eb) A Kit. az elismerésre jogosító időtartamok meghatározásánál ugyanakkor a 
köz szolgálati jogviszonyok differenciálódására tekintettel van,447 s külön szól a 
rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban és a honvédelmi alkalmazotti jog-
viszonyban töltött idő elismeréséről. A Kit. elkészítésével párhuzamosan sor ke rült 
a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony és a honvédelmi alkalmazotti jog-
viszony szabályozására. Kezdetben egységes jogszabálytervezet elkészítése volt 
a jogalkotó szándéka, de már a szabályozási koncepciók kialakításának korai sza-
kaszaiban egyértelművé vált, hogy az érintett szaktárcák (Belügyminisztérium és 
Honvédelmi Minisztérium) önálló koncepciókban gondolkodnak. Így született meg 
a Belügyminisztérium gondozásában a Riasztv. és a Honvédelmi Minisztérium elő-
készítésével a Haj. tv.

A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony a Hszt. szabályozási rendsze-
rének alapjaira építette rendelkezéseit.448 A Hszt.-t a Riasztv. módosította, ezzel 
pedig új személyi kör jelent meg a közszolgálati foglalkoztatási jogviszonyok szű-
kebb „palettáján”. A törvény a rendvédelmi alkalmazottak igazgatási jogviszonyát 
rendezi. A rendvédelmi alkalmazottak a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott 
 korábbi közalkalmazottak és kormánytisztviselők, akik igazgatási és a rendvédelmi 
szerv működését segítő, főként irodai tevékenységeket látnak el. Ilyen feladatok-
nak számítanak elsősorban a hatósági, a pénzügyi-gazdasági, a közbeszerzési, a 
személyügyi szakterületen az ügykezelői, ügyviteli, ügyintézői feladatok; az infor-
matikai-rendszerüzemeltetési terület feladatai, a belső ellenőri munkakör, továbbá 
az adatvédelmi és a titokvédelmi feladatok. A rendvédelmi igazgatási szolgálati 
jogviszony jogpolitikai céljainak meghatározását a Riasztv. javaslatához kapcso-
lódó általános indokolásból ismerhetjük meg.449 Ennek értelmében az elsődleges 
cél kitűzés a rendvédelmi területen korábban közalkalmazottként és kormánytiszt-
viselőként foglalkoztatottak életpályájának megteremtése volt. A kormánytisztvi-
selők tekintetében fontos megjegyezni, hogy a Kit. előkészítésekor vált ismertté, 
hogy a rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők nem kerülnek 
az új civil – Kit. szerinti – szabályozás hatálya alá, így e személyi kör jogállásának 
rendezése szükségessé vált.450

444 Hszt. 1. § (4) bek. d) pont.
445 Hszt. 284. §.
446 Hszt. 280–283. §, 287. § (4) bek.
447 E folyamat jellemzőire bővebben lásd például: György (2019): i. m. 99–110.
448 Hszt. XXVIII/A. fejezet.
449 T/3615. számú törvényjavaslat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állomá-

nyának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények 
módosításáról. Budapest, 2018. november. 57–58.

450 Lásd erről bővebben: Ludányi (2020).
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Ezzel egyidőben nagyon hasonló folyamatok mentek végbe a honvédelmi 
igazgatási területen. A Haj. tv. azonban némileg eltérő megoldásokat választott 
a  Riasztv. megoldásaihoz képest, és nem a Hjt. rendszerére építette rendelke-
zéseit, hanem külön jogszabályban rendezte azokat. A honvédelmi alkalmazotti 
jog viszony a honvédelmi szervezet és a honvédelmi alkalmazott között jön létre. 
Honvédelmi alkalmazottak a honvédelmi szervezetnél korábban közalkalmazott-
ként foglalkoztatott személyek.

Tehát a rendvédelmi szerveknél és a honvédelmi szervezetnél451 korábban köz-
alkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban állók jogviszonya az új 
törvények hatálybalépésével rendvédelmi igazgatási szolgálati vagy honvédelmi 
alkalmazotti jogviszonnyá alakult át. Fontos utalni azonban arra, hogy a jogvi-
szonyváltással érintett foglalkoztatottak esetében nemcsak az új jogviszonyukban 
eltöltött időtartamot, hanem az azt megelőző közalkalmazotti vagy kormányzati 
szolgálati jogviszonyukban eltöltött időtartamot is figyelembe kell venni.452 Egy-
felől az a) és a b) pontok törvényi megfogalmazását együttesen figyelembe véve 
megállapítható, hogy a Kttv. és a Kjt. hatálya alatt álló munkáltatónál, szervnél 
közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött időt is figye-
lembe kell venni. Ami ebből a szempontból azért lényeges, mert a Riasztv. és 
a Haj. tv. hatálybalépése előtt a Kjt. és a Kttv. szabályozta a rendvédelmi és a 
honvédelmi alkalmazottak jogviszonyait. Másfelől ezt az értelmezést támasztják 
alá a Riasztv. jogviszonyváltásra vonatkozó szabályai is. Amennyiben ugyanis a 
rendvédelmi szervnél foglalkoztatott felsőfokú vagy középfokú (érettségi) vég-
zettséggel rendelkező közalkalmazottak vagy kormánytisztviselők hozzájárulásu-
kat adták, jogviszonyuk általános szabály szerint, igazgatási jogviszonnyá alakult 
át,453 mégpedig úgy, hogy a korábbi jogviszonyban töltött idejüket az új jogviszony 
keletkezése során folyamatosnak kellett tekinteni.454

f) A Kit. – akárcsak a jogelőd közszolgálati törvények – beszámítja a szolgálati el-
ismerésre jogosító időtartamok körébe a hivatásos nevelőszülői és a nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszonyban töltött időt [lásd még Kit. 95. § (5) bek.]. A hivatásos 
nevelőszülők 2014. január 1-jétől állnak foglalkoztatási jogviszonyban.455 A Kit. a 
foglalkoztatási jogviszonyban töltött idő mellett figyelembe veszi az ezt megelőző 
hivatásos nevelőszülői jogviszonyban töltött időt is.

451 Hszt. 1. § (1) bek., Haj. tv. 1. § (1) bek.
452 A másodfokú bíróság szerint ha valamely korábban hatályos rendelkezés alapján a felperes 

jubileumi jutalomra jogosító szolgálati időt szerzett, az ezt követően történt jogszabályvál-
tozások a megszerzett jogosultsági időre már nem hatnak ki (Veszprémi Törvényszék Mf. 
21.296/2013/3.).

453 Hszt. 362/E. § (1) bek. a) pont.
454 Hszt. 362/I. § (1) bek. A Hszt. egyébként egyértelműen rendezi igazgatási jogviszonya vo-

natkozásában; a jubileumi jutalom szempontjából a Riasztv. hatálybalépése előtt a Kjt. és a 
Kttv. rendelkezései alapján elismert és beszámított időt kell figyelembe venni [Hszt. 362/I. 
§ (5)–(6) bek.].

455 Lásd: Gyvt. és ennek alapján az 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglal-
koztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről.
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g) A Kit. [Kit. 88. § (3) bek. a) pont], Kttv. [Kttv. (3) bek. b) pont], Ktv., Ktjv. és 
Kjt. hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött 
idő szolgálati elismerésre jogosító időtartamnak minősül. Így például egy miniszté-
riumnál – a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjprogram keretében – teljesített ösztön-
díjas foglalkoztatási jogviszony időtartama beleszámít a szolgálati elismerési jogo-
sultság megállapítása és mértékének számítása során. Ám ugyanúgy figyelembe 
kell venni a korábbi Bibó István Közigazgatási Ösztöndíj teljes időtartamát.456 Mivel 
a Kit. nem említi a Küt. hatálya alá tartozó szervnél teljesített ösztöndíjas foglal-
koztatási jogviszonyt,457 ezért a különleges jogállású szerv által alapított ösztön-
díjprogram időszaka – egyelőre – nem tekinthető szolgálati elismerésre jogosító 
időtartamnak.

h) A Kit. kedvezőbb szabályokat állapít meg a kormánytisztviselők kormányzati 
igazgatási szervek közötti mobilitására nézve. Amennyiben ugyanis – ahogy arról 
már ebben a fejezetben is szóltunk – a kormánytisztviselő az álláshelyétől eltérő 
kormányzati igazgatási szervnél kívánja további foglalkoztatását, az erre vonatko-
zó jognyilatkozatát, az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv felé, legalább 
30 nappal a munkahelyváltás tervezett időpontját megelőzően kell benyújtania. 
A kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya a bejelentést követő 31. 
naptól nyugszik. A munkahelyváltás közötti nyugvás időtartama – ami 1, de akár 
21 nap is lehet – beszámít később a szolgálati elismerés meghatározásába.

i) Ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnését vagy 
megszüntetését követő 30 napon belül első jogviszonyként újabb kormányzati szol-
gálati jogviszonyt létesít, kormányzati szolgálati jogviszonyát folyamatosnak kell 
tekinteni [Kit. 104. § (9) bek., 105. § (3) bek.]. Fontos, hogy ez a szabály lényegé-
ben valamennyi megszűnési és megszüntetési okra alkalmazandó. Kivételt képez-
nek azok az esetek, amikor a kormánytisztviselő lehetőségei korlátozottak újabb 
kormányzati szolgálati jogviszony létesítésére. Egyfelől a jogviszony megszűnésétől 
számított három évig nem létesíthet újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt az a 
kormánytisztviselő, akinek a jogviszonyát a kormányzati igazgatási szerv érdem-
telenség miatt szüntette meg [Kit. 117. § (6) bek.]. Másfelől a jogviszony meg-
szűnésétől számított három évig csak a Kormány engedélyével létesíthet újabb 
kormányzati szolgálati jogviszonyt az a kormánytisztviselő, akinek a jogviszonya 
létszámcsökkentés, álláshelyi feladat megszűnése vagy a feladatok hatékonyabb 
biztosítása („minőségi csere”) miatt, felmentéssel került megszüntetésre. Ugyanez 
a szabály vonatkozik a kormánytisztviselő kinevezésének egyoldalú módosítása-
kor és fegyelmi eljárásának megindulásakor kérelmezett felmentésére [Kit. 117. § 
(8) bek.]. Tehát a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnését, megszüntetését  
– 30 napon belül – követő új kormányzati jogviszony létesítésénél a megszűnő vagy 
megszüntetésre kerülő jogviszony és a létesülő új jogviszony közötti időtartamot 
ugyancsak figyelembe kell venni a szolgálati elismerésre jogosító idő kalkulálásánál.

456 Ktv. 72. § (1) bek. Vö. Wolters Kluwer: Jogtár-kommentár a Ktv. 72. §-ához.
457 Küt. 28. §.
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3. A szolgálati elismerés először 25 év kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött 
idő esetén jár, majd azt követően ötévente. A szolgálati elismerés mértéke: 25 év 
kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén 2 havi illetmény, ami utána 
minden alkalommal egy havi illetménnyel nő. A kormányhivatalok kormánytiszt-
viselőire azzal az eltéréssel kell alkalmazni ezeket a szabályokat, hogy ők már 20 
év szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén is jogosultak szolgálati elismerésre, 
melynek mértéke kéthavi illetménynek megfelelő összeg, ami ezt követően minden 
5 év elteltével egy havi illetménnyel nő [Kit. 270. § (1) bek.]. Ez az Áttv. korábbi 
szabályozásával egyezik meg, és mintegy szerzett jogként biztosítja a kormányhi-
vatali tisztviselők részére, hogy kedvezőbb feltételekkel részesülhessenek a szol-
gálati elismerésben.

Központi kormányzati  
igazgatási szerv

Területi kormányzati  
igazgatási szerv

Kormányzati szol-
gálati jogviszony-

ban töltött idő

Szolgálati elismerés 
mértéke

Kormányzati szol-
gálati jogviszony-

ban töltött idő

Szolgálati elismerés 
mértéke

- - 20 év Kéthavi illetménynek 
megfelelő összeg

25 év Kéthavi illetménynek 
megfelelő összeg 25 év Háromhavi illetmény-

nek megfelelő összeg

30 év Háromhavi illetmény-
nek megfelelő összeg 30 év Öthavi illetménynek 

megfelelő összeg

35 év Négyhavi illetmény-
nek megfelelő összeg 35 + minden 5 év Héthavi illetménynek 

megfelelő összeg

40 év Öthavi illetménynek 
megfelelő összeg - -

29. táblázat: A szolgálati elismerés mértéke

4. A kormánytisztviselő nem jogosult szolgálati elismerés azon fokozatára, amit 
másik foglalkoztatási jogviszonyában458 szolgálati idő elismerésként vagy jubileumi 
jutalomként már megkapott.

A Kit. hatálya alá tartozó politikai felső vezető [Kit. 181. § (2) bek.], a kormány-
megbízott [Kit. 206. § (2) bek. p) pont], a politikai tanácsadó és főtanácsadó [Kit. 
214. § (5) bek. i) pont], a kabinetfőnök [Kit. 217. § (1) bek.], valamint a biztosi 
jogviszonyban álló személy (Kit. XXXI. fejezet) szolgálati elismerésre nem jogosult.

458 Bármilyen foglalkoztatási jogviszonyra vonatkozik, amit figyelembe lehet/kell venni a szol-
gálati elismerésre jogosító idő számításánál.
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 145. §-hoz
−	 Áttv.
−	 Bjt.
−	 régi Bjt.
−	 Haj. tv.
−	 Hjt.
−	 régi Hjt.
−	 Hszt.
−	 régi Hszt.
−	 Gyvt.
−	 Iasz.
−	 Kit.
−	 Kjt.
−	 Ktv.
−	 Ktjv.
−	 Kttv.
−	 Ksztv.
−	 Küt.
−	 Mt.
−	 régi Mt.
−	 Riasztv.
−	 Üsztv.
−	 régi Üsztv.
−	 R1.
−	 R6.
−	 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogvi-

szony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről

Kapcsolódó joggyakorlat a 145. §-hoz
−	 1068/B/2010. ABH
−	 Fővárosi Törvényszék Mf. 630.762/2012/6.
−	 Veszprémi Törvényszék Mf. 21.296/2013/3.
−	 Kúria Mfv. 10.669/2015/4.
−	 Gyulai Törvényszék Mf. 25.021/2016/5.
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AZ ILLETMÉNYEN FELÜLI JUTTATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK 
ÉS TÁMOGATÁSOK, A GYERMEKET NEVELŐ ÉS CSALÁDOT 
ALAPÍTÓ KORMÁNYTISZTVISELŐKRE VONATKOZÓ 
KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK (146–163. §)

Fülöp Tímea – Ludányi Dávid

Jogpolitikai célok

1. A Kit. megalkotásával a jogalkotó célja nem pusztán csak a kormányzati igaz-
gatási szervezetrendszer hatékonyabb és eredményesebb működésének kialakí-
tására irányult, hanem arra is, hogy a benne dolgozók anyagi megbecsültsége a 
korábbi évtizedekhez képest lényegesen javuljon, a munkavégzés teljesítmény-
orientált legyen, valamint olyan rugalmas szabályozás kerüljön kialakításra, mely 
jelentős mértékben elősegíti a közszolgálat és a családi élet összeegyeztethetősé-
gét. A kormányzati igazgatási szerveknél dolgozók anyagi megbecsültségét nem-
csak az új illetménytábla fejezi ki, hanem azok az illetményen felül adható jutta-
tások és támogatások, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója elismerheti 
a kormánytisztviselő kiemelkedő szakmai tevékenységét, és ezáltal még inkább 
motiválhatja őt a köz szolgálatában nyújtott teljesítmény fokozására (például tel-
jesítmény- vagy motivációs elismerés formájában).

2. A Kit. XIX. fejezete tartalmazza azokat az – illetményrendszer másik nagy részét 
képező – illetményen felüli juttatásokat és támogatásokat, amelyek elsősorban a 
kormánytisztviselő adott élethelyzetének javítását, bizonyos kiadásainak megtérí-
tését, továbbá egyes anyagi megterheléssel járó körülményeinek enyhítését szol-
gálják. Ezek a támogatások tehát elsősorban a kormánytisztviselők élet- és munka-
körülményeinek javulását segítik, ami nagyban hozzájárul a kormányzati igazgatási 
szervhez való pozitív viszony kialakításához és annak megerősítéséhez is. A Kit. új-
donsága, hogy a jogalkotó az általános családbarát politikát szem előtt tartva külön 
fejezetet szentel a gyermeket nevelő és családot alapító kormánytisztviselőknek is, 
melyben speciális jogosultságokkal, kedvezményekkel és támogatásokkal kedvez 
ezen érintetti körnek. Ennek keretében új juttatásként jelenik meg a családalapítási 
támogatás, a magasabb összegű cafetéria-juttatás, illetve az, hogy az apa gyer-
meke születése esetén vagy a nagyszülő unokája születése esetén pótszabadságot 
vehet igénybe, mely támogatásokkal és kedvezményekkel a jogalkotó hozzájárul a 
családok mindennapjainak támogatásához. Hangsúlyozni szükséges továbbá, hogy 
ezeknek a juttatásoknak, támogatásoknak többségét mindkét kormánytisztviselő 
szülő igénybe veheti, amennyiben a gyermeket közös háztartásban nevelik.
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3. Fontos azonban kiemelni, hogy a Kit. gyökeresen szakít azzal a korábbi sza-
bályozási elvvel, miszerint a munkáltatói jogkör gyakorlójának lehetősége van 
a törvényben rögzített juttatások és támogatások körén kívül egyéb juttatást is 
meghatározni a kormánytisztviselője részére. Azzal ugyanis, hogy a Kttv. alapján 
az egyes juttatások mértékére, feltételeire, az elbírálás és elszámolás rendjére, 
valamint a visszatérítésre vonatkozó szabályokat a hivatali szervezet vezetője a 
közszolgálati szabályzatában saját belátása szerint és a kormányzati igazgatási 
szerv lehetőségeinek figyelembevételével határozhatta meg, még inkább felerősí-
tette a szervek közötti versengést, és a közigazgatásban egyenlőtlen feltételeket 
teremtett a kormánytisztviselők támogatásának vonatkozásában. A korábbi ren-
delkezésekkel ellentétben tehát a Kit. szabályozásának egyik legfontosabb alap-
elve, hogy a kormánytisztviselő részére csak olyan illetményen felüli juttatás és 
támogatás adható, amit a Kit.-ben, részletszabályait pedig az R6.-ban rögzíti a jog-
alkotó. Mindez abból a szabályozási elvből ered, mely szerint a Kit. rendszerében a 
Kormány kerül a munkáltató szerepkörébe, így minden kormánytisztviselőre nézve 
egységes szabályozás kialakítása indokolt az illetményen felüli juttatások, támoga-
tások mértékének és feltételeinek megállapítása tekintetében. A Kit. az egységes 
jogalkalmazás érdekében előírja továbbá azt is, hogy a kormányzati igazgatási 
szervnek nincs lehetősége arra, hogy belső szabályzatában a jogszabályban meg-
határozott juttatás elnevezését megváltoztassa, vagy attól eltérőt alkalmazzon. 
Ezt erősíti továbbá az R6.-nak az a rendelkezése is, miszerint 2020. január 1-jétől 
a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő részére nem állapíthat meg 
olyan illetményen felüli juttatást, amelyet az R6. nem nevesít (vö. R6. 109/A. §).

4. A Kit.-ben nevesített juttatások, támogatások körét sokféleképpen kategorizál-
hatjuk, hiszen vannak amelyek:

−	 alanyi jogon járnak (például cafetéria-juttatás) vagy kérelem alapján igé-
nyelhetőek (például gyermeknevelési támogatás);

−	 mérlegelés nélkül kaphatóak (például munkába járáshoz kapcsolódó jut-
tatások) vagy mérlegeléshez kötöttek (például lakhatási jellegű támoga-
tások);

−	 visszatérítendő (például krízistámogatás) vagy vissza nem térítendő támo-
gatás (például iskolakezdési támogatás) formájában vehetőek igénybe.

Ugyanakkor mindegyik kategória esetén elmondható, hogy a kormánytisztviselő 
csak akkor jogosult e juttatások és támogatások körére, ha a jogszabályban, vala-
mint a közszolgálati szabályzatokban meghatározott feltételeket megfelelő módon 
teljesítette.
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Magyarázat a Kit. §-aihoz

146. § [A céljuttatás]

(1) A kormánytisztviselő az általa végrehajtott többletfeladatokra figye-
lemmel rendkívüli céljuttatásban részesíthető.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója – ide nem értve a helyettesítést – 
rendkívüli, célhoz köthető feladatot állapíthat meg a kormánytisztviselő 
részére, amelynek teljesítése a feladatának ellátásából adódó munkater-
het jelentősen meghaladja.

(3) A célhoz köthető feladat eredményes végrehajtásáért a munkáltatói 
jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő illetményén felül írásban, a célhoz 
köthető feladat megállapításakor vagy teljesítésének igazolásakor céljut-
tatást határoz meg a megállapított személyi juttatások előirányzata ter-
hére.

(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (2) bekezdésen túl célhoz köthető 
feladatot állapíthat meg más kormányzati igazgatási szervnél foglalkozta-
tott kormánytisztviselő részére, az érintett hivatali szervezet vezetőjének 
egyetértésével. A céljuttatást a célhoz köthető feladatot tűző munkáltatói 
jogkör gyakorlója állapítja meg a kormánytisztviselő részére.

(5) A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység célhoz köthető 
feladat teljesítésével is ellátható. Ellátásának időtartama a tárgyévben a 
hat hónapot nem haladhatja meg. A célhoz köthető feladat eredményes 
végrehajtásáért a céljuttatást a kormányzati igazgatási szerv vezetője 
előlegezi meg.

(6) A célhoz köthető feladat meghatározásánál a kormányzati igazgatási 
szerv, valamint a digitális megoldások exportjával és programjának fej-
lesztésével összefüggő feladatok koordinációját ellátó szervezet közötti 
megállapodáson alapul. A megállapodás tartalmazza különösen a nemzet-
közi közigazgatási szakértői tevékenység meghatározását, a végrehajtás 
szabályait, a kormánytisztviselő díjazását, költségtérítését és az elszámo-
lás rendjét.

(7) Az (5) és (6) bekezdés alkalmazásakor az (1)–(4) bekezdést, vala-
mint az ideiglenes külföldi kiküldetés szabályait nem kell alkalmazni.

(8) A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység tartalmát, típusát, 
a célhoz köthető feladattal kapcsolatos megállapodásra vonatkozó rész-
letszabályokat a Kormány rendeletében állapítja meg.

1. A Kit. rendelkezései értelmében a kormánytisztviselő az általa végrehajtott 
többletfeladatokra figyelemmel rendkívüli céljuttatásban részesíthető a személyi 
juttatások előirányzatának terhére. A céljuttatásra vonatkozó rendelkezések köre  
többségében megegyezik a Kttv. szerinti célfeladat jogintézményével.459 A céljutta-

459 Vö. Kttv. 154. § (2)–(7) bek.



520

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

tás egy prémium típusú teljesítménybérezési forma. Sajátosságát az adja, hogy a 
célfeladatot teljesítő kormánytisztviselőnek joga keletkezik a juttatásra a célfeladat 
teljesítését követően. Ebből az is következik, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója 
a juttatás kifizetésekor köteles a juttatás kifizetésére.460

A célfeladat elrendelésére két esetben kerülhet sor:
−	 egyszeri, eseti feladatellátás vagy rendszeres többletmunkával járó több-

letfeladat folyamatos ellátása, vagy
−	 meghatározott eredmény(termék) létrehozása céljából [vö. R6. 33. § (2) 

bek.].
Mind a két esetben további feltétel, hogy:
−	 a célhoz köthető feladat írásbeli megállapítására csak abban az esetben ke-

rülhet sor, ha annak teljesítése a kormánytisztviselő feladatának ellátásából 
adódó munkaterhet jelentősen meghaladja (ez alól továbbra is kivételt ké-
pez a helyettesítési teendők ellátása, mely a kormánytisztviselő feladatkö-
rében kell hogy szerepeljen);

−	 a céljuttatás kifizetése csak abban az esetben valósulhat meg, ha a célfel-
adat eredményesen teljesült, és azt a munkáltatói jogkör gyakorlója vagy 
az általa írásban kijelölt, a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott 
személy igazolta [vö. R6. 34. § (1) bek.].

Ezt a Döntőbizottság döntései megerősítették, továbbá pontosították. A cél-
juttatásra való jogosultság feltétele a célfeladat teljesítése, illetve annak legalább 
részbeni teljesítése. A céljuttatás csak abban az esetben fizethető ki, amennyiben 
a célfeladat eredményesen teljesült, és azt az arra jogosult személy igazolta. Erre 
hozható példaként a Döntőbizottság egyik – bár a Kttv. alapján megszületett, de 
analógia alapján megemlíthető – esete. A kormányzati igazgatási szerv jogelődje 
célfeladatot állapított meg a kormánytisztviselő részére azzal, hogy annak teljesí-
tése esetén a céljuttatás mértéke legfeljebb 5,8 havi illetménynek megfelelő ösz-
szeg. A panaszos részére a céljuttatást nem fizették ki. A panaszos előadta, hogy 
a kormányzati igazgatási szerv arról tájékoztatta őt, hogy a céljuttatást azért nem 
fizették ki, mert a teljesítésigazolást csak a projekt megvalósításában tevőlegesen 
résztvevők kaptak. A panaszos kitért arra, hogy a célfeladatot teljesítette, az osz-
tályvezető a napi munkavégzés után szóbeli vezetői értékelésben több alkalommal 
elismerte a célfeladat teljesítésére irányuló kötelezettség sikeres megvalósítását.  
A kormányzati igazgatási szerv a panasz elutasítását kérte. Előadta, hogy az első 
mérési időszak tekintetében kiállított teljesítésigazolás szerint az első időszak vo-
natkozásában a panaszos részére „0%-os” teljesítés miatt céljuttatást nem állapí-
tottak meg, a második időszak tekintetében pedig teljesítésigazolást nem állítottak 
ki, erre tekintettel nem fizettek ki céljuttatást. A Döntőbizottság megállapította, 
hogy a panaszos egyik teljesítési időszak vonatkozásában sem bizonyította, hogy a 
célfeladatot teljesítette, nyilatkozatainak alátámasztására okirati bizonyítékot nem 
csatolt. A kormányzati igazgatási szerv által mellékelt teljesítésigazolásban foglaltak 
szerint az első időszak tekintetében a panaszos részéről a célfeladat teljesítésének, 

460 Vö. Bérces (2013): Kttv. 154. §.
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részteljesítésének aránya 0%, azaz nem teljesült, ezért a panaszos céljuttatásra 
nem jogosult. A Döntőbizottság a második időszakra nézve megállapította, hogy 
nem áll rendelkezésre olyan okirati bizonyíték (teljesítésigazolás), amely igazolja 
a célfeladat teljesítésének megtörténtét. E kötelezettség teljesítésének igazolására 
sem a panaszos, sem a kormányzati igazgatási szerv nem csatolt okirati bizo-
nyítékot, ennek hiányában a céljuttatás kifizetésére nincs jogszabályi lehetőség.  
A céljuttatás tehát csak abban az esetben fizethető ki, amennyiben a célfeladat 
eredményesen teljesült, és azt az arra jogosult személy igazolta.461

2. A Kit. lehetőséget biztosít arra, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlója célhoz 
köthető feladatot állapítson meg más kormányzati igazgatási szervnél foglalkoz-
tatott kormánytisztviselő részére is. Ennek azonban feltétele, hogy a célfeladat 
megállapításával az érintett hivatali szervezet vezetője egyetértsen. A céljuttatás 
kifizetésének kötelezettsége ebben az esetben is a célfeladatot kitűző személyt 
(kormányzati igazgatási szerv költségvetését) terheli.

3. A jogalkotó változatlanul rögzíti a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékeny-
séget, ami többek között ellátható a célhoz köthető feladat teljesítésével is, a hat 
hónapos időbeli korlát figyelembevételével. Erre abban az esetben van lehetőség, 
ha a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységet a kormánytisztviselő kor-
mányzati szolgálati jogviszonya keretében végzi.462 A célfeladat keretében tervezett 
nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység esetében a közreműködő szerve-
zet keresi meg a közigazgatási feladatokat ellátó szervet a megállapodás megkö-
tésének kezdeményezésével. A megkereséshez a közreműködő szervezet csatolja 
az érintett foglalkoztatottnak a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység 
ellátására vonatkozó írásbeli szándéknyilatkozatát.463 A célfeladat akkor határoz-
ható meg, ha a közreműködő szervezet és a munkáltató közötti megállapodás lét-
rejött.464 A közreműködő szervezettel kötött megállapodás alapján a nemzetközi 
közigazgatási szakértői tevékenység ellátásával kapcsolatos díjat a munkáltató 
 fizeti meg a szakértőnek, megelőlegezve a közreműködő szervezet teljesítését. 
Ezt a díjat a közreműködő szervezet a projekt terhére a munkáltató részére utó-
lag megtéríti.465 A nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység befejezésekor 
– vagy ha a tevékenységet nem folyamatosan, hanem megszakításokkal végzi, 
a szakértői tevékenységen kívüli időszakokban – a foglalkoztatott a nemzetközi 
közigazgatási szakértői tevékenységet megelőzően általa betöltött munkakörben  
 
 

461 Kovácsné Kőszegfalvi: Egyéb tárggyal összefüggő döntőbizottsági jogviták 6. eset.
462 Vö. Bérces (2013): Kttv. 154. §.
463 389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről 

10. § (1) bek.
464 389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről 

12. § (1) bek.
465 389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről 

13. § (1) bek
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(álláshelyen) vagy szolgálati beosztásban kerül továbbra is foglalkoztatásra.466 
Nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység a nemzetközi színvonalú hazai 
 állami digitális megoldások exportjával és programjának fejlesztésével össze-
függő – külföldön történő feladatvégzéssel járó, ellentételezés fejében ellátott 
szakértői – tevékenység [vö. Kit. 280. § (1) bek. 27. pont]. A nemzetközi köz-
igazgatási szakértői tevékenységre vonatkozó további részletes szabályokat Kor-
mányrendelet szabályozza. Annyit azonban szükséges megjegyeznünk, hogy bár 
a rendelet a hatályát nem terjeszti ki a Kit. alapján foglalkoztatott kormánytisztvi-
selőkre – csak a Kttv. és a Hszt. foglalkoztatottjairól rendelkezik –, a Kit. tárgyalt 
szabályainak [különösen Kit. 146. § (8) bek.] értelmében azonban e § esetében is 
alkalmazandók a rendeletben foglalt részletszabályok.

4. A célfeladat elrendelésére vonatkozó írásbeli intézkedés tartalmi elemeit, vala-
mint az ezzel kapcsolatos adatkezelés részletszabályait az R6. határozza meg (vö. 
R6. 33–36. §), a célhoz köthető feladat és a céljuttatás megállapításának egyéb 
szabályait pedig a kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabályzata tartal-
mazza [vö. R6. 19. § (1) bek.].

Kapcsolódó jogi szabályozás a 146. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 R6.
−	 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők részére 

adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról
−	 389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzetközi közigazgatási szakértői 

tevékenységről

147. § [A cafetéria-juttatás]

(1) A kormánytisztviselő béren kívüli juttatásként a személyi jövedelem-
adóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdésében felsorolt jut-
tatásokra a költségvetési törvényben meghatározott mértékig a Kormány 
által meghatározott rendben jogosult (cafetéria-juttatás).

(2) A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes jutta-
tásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő kormányzati igazgatási szervet 
terhelő közterhek megfizetésére is.

(3) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a tartós külszolgálaton lévő, a kül-
képviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti külképvise-
let által foglalkoztatott munkavállaló és külképviselet által foglalkoztatott 
házastárs, a 103. § szerinti szakértői tevékenységet ellátó kormánytisztvi-
selő, továbbá a kormánytisztviselő azon időtartam vonatkozásában, amely  
 
466 389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről 

2. § (2) bek.
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alatt illetményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meg-
haladja a harminc napot. A harminc napot meghaladó távollét esetében a 
kormánytisztviselőt a távollét első napjától kezdve nem illeti meg a jutta-
tás. A távollétek időtartamát – a jogosultság szempontjából – nem lehet 
összeszámítani.

(4) A cafetéria-juttatás igénybevételének részletes szabályairól, elszá-
molásának rendjéről és visszatérítésének szabályairól – a Kormány rende-
letében meghatározottak figyelembevételével – a hivatali szervezet veze-
tője a közszolgálati szabályzatban rendelkezik.

1. Tekintettel arra, hogy a Kit. 2020. január 1-jétől hatályba lépett módosítása a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánytisztviselőire is kiterjesztette a köz-
ponti kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőire vonatkozó szabályokat, 
a központi kormányzati igazgatásban foglalkoztatottak mellett a területi kormány-
zati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők is jogosultak cafeté-
ria-juttatásra.

2. A cafetéria-juttatás a kormányzati igazgatási szerv szociális jellegű támogatása-
inak a kormánytisztviselő választásától függően igénybe vett része.467 A cafetéria- 
juttatás mértékét a mindenkori költségvetési törvény határozza meg, melynek felső 
határa a 2020. évben kiugróan magas, hiszen a költségvetési szervek által fog-
lalkoztatottak éves cafetéria-juttatása keretének felső határa (a korábbi 200 000 
forint helyett) 400 000 forintban került meghatározásra.468

Az irányadó jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a kormánytisztvi-
selőnek a kormányzati igazgatási szerv által meghatározott keretösszegen belül 
lehetősége van:

a) a szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szál-
láshely-szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együtt-
véve – legfeljebb évi 225 ezer forint támogatás;

b) a vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ide-
értve a munkahelyi étkeztetést is) a kormányrendeletben meghatározott 
étkezési szolgáltatásra felhasználható – több juttatótól származóan együtt-
véve – legfeljebb évi 150 ezer forint támogatás;

c) a szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egész-
ségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra 
felhasználható – több juttatótól származóan együttvéve – legfeljebb évi 75 
ezer forint támogatás igénybevételére.469

A cafetéria-juttatás igénylésére vonatkozó részletszabályok az alábbiakban fog-
lalhatók össze. Általános szabály szerint a kormánytisztviselő írásban vagy elekt-
ronikus úton a tárgyév március 1-ig, illetve a jogviszony létesítésekor nyilatko-
zik arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt.  
467 Bérces (2013): Kttv. 151. §.
468 Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (4) 

bek.
469 Vö. Szja tv. 71. § (1) bek.
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A nyilatkozat ezt követően csak akkor módosítható, ha azt a kormányzati igazgatási 
szerv közszolgálati szabályzata lehetővé teszi. Speciális nyilatkozattételi szabályok 
vonatkoznak azonban azokra az esetekre, amikor a kormánytisztviselő a tárgyév 
során létesít kormányzati szolgálati jogviszonyt, illetve önhibájából nem teszi meg 
a tárgyalt nyilatkozatát határidőben [vö. R6. 37. § (1), (3), (5) bek.]. Fontos sza-
bály, hogy ha a kormánytisztviselő jogviszonya a tárgyév során megszűnik, akkor 
az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét 
vissza kell fizetnie. Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét – értelem-
szerűen az örökösöknek –, ha a jogviszony megszűnésére a kormánytisztviselő 
halálával került sor [vö. R6. 37. § (2) bek.]. Hasonló szabályok érvényesülnek az év 
közben jogviszonyt létesítő kormánytisztviselő cafetéria-juttatásának kiszámítása 
során is, ugyanis ilyenkor a kormánytisztviselő a kormányzati igazgatási szervnél 
megállapított keretösszeg időarányos részére lesz jogosult [vö. R6. 37. § (4) bek.]. 
Ez utóbbi esetben a jogosultsági idő számításakor az adott év naptári napjainak 
számát kell figyelembe venni (tehát a határidőnek nem minősülő időtartamok szá-
mítására vonatkozó szabály az irányadó) [vö. Kit. 73. § (9) bek.].

3. A törvény a korábbi szabályozást alapul véve határozza meg azok körét, akik 
nem jogosultak cafetéria-juttatásra, így:

−	 a tartós külszolgálaton lévő, a Külszolg. tv. szerinti külképviselet által fog-
lalkoztatott munkavállaló és külképviselet által foglalkoztatott házastárs;

−	 a Kit. szerinti nemzeti szakértői tevékenységet ellátó kormánytisztviselő, 
valamint

−	 a kormánytisztviselő azon időtartam vonatkozásában, amely alatt illet-
ményre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 
harminc napot.

4. A cafetéria-juttatás igénybevételének további részletes szabályait, valamint az 
elszámolás rendjét az R6. határozza meg.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 147. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Szja tv.
−	 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
−	 R6.
−	 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásá-

nak és felhasználásának szabályairól
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148. § [Egyéb juttatások, támogatások]

(1) A kormánytisztviselő részére az e törvényben, valamint az e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben nevesített visszatérí-
tendő, illetve vissza nem térítendő juttatás biztosítható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és 
elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a Kormány rende-
letben állapítja meg. A kormányzati igazgatási szerv szabályzata nem vál-
toztathatja meg a juttatás – e törvényben, illetve a Kormány rendeletében 
meghatározott – elnevezését és attól eltérőt nem alkalmazhat.

(3) Az elhunyt kormánytisztviselőt a kormányzati igazgatási szerv ve-
zetője a közszolgálat halottjává nyilváníthatja. Az elhunyt nyugalmazott 
kormánytisztviselő akkor nyilvánítható a közszolgálat halottjává, ha jog-
viszonyát nem büntetőeljárásban hozott bírói ítélet alapján vagy érdem-
telenség jogcímén történő felmentéssel, vagy fegyelmi eljárás eredmé-
nyeként szüntették meg. A közszolgálat halottjává nyilvánított személy 
temetési költségeit a kormányzati igazgatási szerv részben vagy egészben 
átvállalja.

1. Ahogy azt a jogpolitikai céloknál is kifejtettük, a Kit. teljesen új szabályozási 
elvet vezetett be a visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatások rend-
szertani megítélését tekintve az egységes szabályozás és jogalkalmazás céljából.  
A kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője továbbra is köteles 
a Kit.-ben meghatározott kérdésekben, valamint az általános munkáltatói szabá-
lyozási hatáskörébe tartozó kérdésekben – az R6.-ban meghatározottak szerint –  
közszolgálati szabályzatot kiadni, ugyanakkor a törvény 2020. január 1-jétől ha-
tályba lépő módosításával a juttatások és támogatások szabályozásának tárgykö-
rében egyértelművé teszi, hogy:

−	 csak olyan juttatást tartalmazhat a kormányzati igazgatási szerv közszol-
gálati szabályzata, amit a Kit. és az R6. szabályoz, azaz ezt kiegészíteni 
további új juttatás vagy támogatás bevezetésével nem lehet;

−	 minden juttatást azzal az elnevezéssel kell, illetve lehet rögzíteni a közszol-
gálati szabályzatban, ahogyan az a Kit.-ben, valamint az R6.-ban megta-
lálható.

Mindazonáltal fontos megemlíteni, hogy vannak olyan juttatások és támoga-
tások is, amelyek kizárólag csak az R6.-ban találhatók meg. Ilyenek például a 
munkába járáshoz kapcsolódó juttatások, az egyes egészségügyi szűrővizsgála-
tokkal kapcsolatos támogatás, valamint az egyéb juttatások köre (gyermeknap, 
Mikulás-ünnepség alkalmából járó ajándékcsomag, önkéntes véradásban történő 
részvétel jutalmazása, utazási utalvány vagy sportlétesítmény igénybevételének 
lehetősége), melyek a végrehajtási szabályok alapján szintén biztosíthatóak a kor-
mánytisztviselők részére (vö. R6. 82–83/D. §).
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2. A Kit. a korábbi szabályozással egyezően rögzíti a közszolgálat halottjává nyil-
vánítás legfőbb szabályait. A közszolgálati pálya egyik – a munkajogi foglalkoz-
tatáshoz képest mindenképpen – sajátos oldala, hogy a karrier utánra tervezett 
gondoskodás a nyugdíjaztatás megtervezésével nem ér véget.470 A kormányzati 
igazgatási szerv és a nyugalmazott kormánytisztviselő közötti foglalkoztatási kap-
csolat a nyugdíjas években sem szakad meg teljesen, így például a nyugalmazott 
kormánytisztviselő – bizonyos feltételek fennállása esetén – krízistámogatásban 
részesíthető (vö. R6. 67–75. §). Azonban nemcsak a nyugalmazott, hanem az el-
hunyt kormánytisztviselővel szemben is kifejezheti tiszteletét és anyagi támogatá-
sát a korábbi foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv. A közszolgálat halottjává 
nyilvánítás rendjét és a közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetése költ-
ségei átvállalásának rendjét a kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabály-
zata határozza meg [vö. R6. 19. § (1) bek.].

Kapcsolódó jogi szabályozás a 148. §-hoz
−	 Kit.
−	 R6.

149. § [A lakhatási jellegű juttatások, támogatások]

(1) A kormánytisztviselő részére lakhatási támogatások nyújthatók, 
amelyek különösen az alábbiak:

a) a minisztérium vagy a szerv kezelésében levő állami tulajdonú 
lakás biztosítása bérleti díj megfizetése ellenében (szolgálati la-
kás),

b) az önkormányzati vagy magántulajdonú lakás bérletéhez lakbér-
támogatás vagy albérletidíj-hozzájárulás,

c) lakhatás biztosításához szükséges lakás, ház vagy ingatlan meg-
szerzésének anyagi támogatása kamatmentes kölcsönnel vagy 
vissza nem térítendő juttatással,

d) a lakásigény megoldásához egyszeri pénzbeli támogatás nyújtása,
e) szálló- vagy garzonelhelyezés,
f) a lakhatással kapcsolatos költségekhez való hozzájárulás,
g) a lakástulajdon megszerzéséhez nyújtott hitelintézeti kölcsön 

igénybevételének állami támogatása.
(2) Ha a kormánytisztviselő lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézet-

től igényelt állami kamattámogatású kölcsön összege meghaladja e lakás-
ingatlan hitelbiztosítéki értékének a hitelintézet által meghatározott leg-
magasabb arányát, a különbözetre az állam készfizető kezességet vállal.  
A kormánytisztviselő az állami kezességvállalást – az erre az állammal 
szerződésben kötelezettséget vállaló – hitelintézeten keresztül veheti 
igénybe.

470 Lőrincz (2010): i. m. 346.
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(3) Az állam készfizető kezességet a (2) bekezdésben foglaltakon túl an-
nál a kormánytisztviselőnél vállalhat, aki:

a) határozatlan időre létesített kormányzati szolgálati jogviszonyt,
b) legalább hároméves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik,
c) felmentési vagy lemondási idejét nem tölti,
d) ellen nem folyik fegyelmi-, vagy büntetőeljárás és
e) a (2) bekezdés szerinti kezességvállalással biztosított hitelrészt 

a hitelintézetnek kiegyenlítette, illetve a vele közös háztartásban 
élő házas- vagy élettársa – az igénylés időpontjában – állami ke-
zességvállalással biztosított lakáscélú hitel törlesztésére nem kö-
telezett.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kezességvállalás részletszabályait a Kor-
mány rendeletben állapítja meg.

(5) A kormánytisztviselő számára – a Kormány által meghatározott rend-
ben – magántulajdonú lakás megszerzéséhez igénybe vett hitelintézeti 
kölcsönhöz támogatás nyújtható.

(6) A kormánytisztviselő a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozá-
sokról szóló törvényben meghatározott hitelintézetnél – önerő biztosítása 
nélkül, amennyiben a Kormány által rendeletben meghatározott feltéte-
leknek megfelel – magántulajdonú lakás építéséhez vagy vásárlásához fo-
rintalapú lakáscélú kölcsönszerződés megkötését kezdeményezheti.

1. A Kit. felsorolja a kormánytisztviselő részére nyújtható lakhatási támogatások 
körét, melyek jelentős mértékben segítik a saját lakással nem rendelkező kormány-
tisztviselőt, például:

−	 átmeneti lakhatás biztosításának (szolgálati lakás, szálló- vagy garzonel-
helyezés);

−	 pénzbeli támogatás (kamatmentes kölcsön, lakhatással kapcsolatos költsé-
gekhez való hozzájárulás), vagy

−	 egyéb támogatás (állami készfizető kezesség) formájában.

Fontos hangsúlyozni, hogy a törvényben megnevezett lakhatási támogatások 
közül csak azok a támogatások vehetők igénybe a kormánytisztviselő részéről, 
amelyek részletszabályait az R6. is meghatározza. Azaz a juttatások szabályozási 
elvéből kiindulva például az önkormányzati vagy a magántulajdonú lakás bérleté-
hez kapcsolódó lakbértámogatás, illetve az albérletidíj-hozzájárulás jelenleg nem 
adható, mivel annak részletszabályait a kormányrendelet nem szabályozza.

Az R6. rendelkezései értelmében jelenleg az alábbi lakhatási jellegű támogatá-
sok igénybevételére van lehetőség:

−	 szolgálati lakás;
−	 kamatmentes kölcsön;
−	 szálló- és garzonelhelyezés (vö. R6. 38–55. §).
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a) A kormányzati igazgatási szerv a szolgálati lakások tekintetében bérlőkijelö-
lési jogkörrel rendelkezik. A szolgálati lakás igénybevételére valamely szolgálati 
lakás megüresedése esetén vagy a lakásbérleti szerződés lejártát megelőzően a 
kormányzati igazgatási szerv pályázati felhívást tesz közzé a közszolgálati szabály-
zatban meghatározottak szerint [vö. R6. 44. §, 45. § (1) bek.]. A szolgálati lakás 
igénybevételére csak akkor kerülhet sor, ha a pályázó kormánytisztviselő megfelel 
az R6.-ban meghatározott feltételeknek, így például legalább két éve kormányzati 
szolgálati jogviszonyban áll a kormányzati igazgatási szervvel [vö. R6. 45. § (2) 
bek.]. Szolgálati lakás igénybevételére kétéves, határozott időre szóló bérleti szer-
ződéssel kerülhet sor [vö. R6. 47. § (1) bek.]. A bérleti szerződés megkötésének, 
a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek végrehajtásának, valamint a bérleti 
díj megfizetésének módjáról a közszolgálati szabályzat rendelkezik. Ha a bérlő kor-
mánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik, a kormánytisztvi-
selő a szolgálati lakásból legkésőbb a jogviszony megszűnésétől számított harminc 
napon belül köteles kiköltözni, és ezzel összefüggésben a kormányzati igazgatási 
szerv felé elszámolni [vö. R6. 47. § (2), (5) bek.].

b) A kormánytisztviselő részére a kormányzati igazgatási szerv a kormánytiszt-
viselő lakáshoz jutása és lakáskörülményeinek javítása érdekében kamatmentes 
kölcsönt nyújthat. Kamatmentes kölcsön lakásvásárlásra, lakásépítésre, lakáskor-
szerűsítésre, lakásbővítésre felvett hitel egészének vagy részének visszafizetése 
céljából nyújtható [vö. R6. 48. § (1)–(2) bek.]. A kölcsönnyújtás feltételeit az R6. 
részletezi. A feltételek egyik köre a kölcsön felhasználási alapjául szolgáló lakás el-
helyezkedésére (így például nem budapesti székhelyű vagy telephelyű kormányzati 
igazgatási szerv esetén a kormányzati igazgatási szerv székhelye vagy telephelye 
szerinti településen, vagy e településtől legfeljebb 30 kilométerre fekvő településen 
található lakásra nyújtható), másik köre pedig az érintett kormánytisztviselővel 
szemben támasztott feltételekre, követelményekre vonatkozik (így például vállalja, 
hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyát a kamatmentes kölcsön visszafizetésé-
ig fenntartja) (vö. R6. 49. §). A kamatmentes kölcsön nyújtásával és a kölcsön-
szerződés megkötésével, tartalmával, megszűnésével kapcsolatos szabályokat a 
közszolgálati szabályzat rögzíti [vö. R6. 49. § (8) bek.]. Az R6. meghatározza a 
kamatmentes kölcsön korlátait is; így azokat az eseteket, amikor a kormánytisztvi-
selőnek nem nyújtható kölcsön (vö. R6. 50. §), a kölcsön mértékét (vö. R6. 52. §), 
valamint az ingatlan elidegenítéséhez kapcsolódó rendelkezéseket (vö. R6. 53. §).

c) A kormánytisztviselő elhelyezése ideiglenes jelleggel a kormányzati igazgatási 
szerv által fenntartott szállóférőhelyen vagy garzonházban is biztosítható. A kor-
mánytisztviselővel szemben támasztott követelményeket az R6. határozza meg 
(vö. R6. 54. §). A szálló- vagy garzonelhelyezés igénylésével kapcsolatos – részle-
tes – szabályokat a közszolgálati szabályzat tartalmazza (vö. R6. 55. §).

2. Az állami készfizető kezesség lényege abban áll, hogy ha a kormánytisztvise-
lő lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt állami kamattámogatású 
kölcsönének összege meghaladja e lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének a hitel-
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intézet által meghatározott legmagasabb arányát, akkor erre a különbözetre az 
állam készfizető kezességet vállal. A pénzintézet először a kormánytisztviselővel 
szemben lép fel a teljesítés érdekében, ha ez nem jár sikerrel, akkor sor kerülhet 
az állami kezességvállalás érvényesítésére.471 A kezességvállalás közszolgálati jogi 
kereteit a Kit. e §-a szabja meg, míg a kezesség vállalásának és érvényesítésének 
részletszabályait az R6. tartalmazza (vö. R6. 84–90. §).

3. A kérelem formájában igényelhető lakhatási jellegű támogatásban csak az a 
kormánytisztviselő részesíthető, aki a jogosultsága, illetve a szociális helyzete 
megítéléséhez szükséges adatokat megfelelően igazolja. A kérelmek elbírálásakor 
előnyben kell részesíteni a gyermeket nevelő, valamint a tartósan beteg közeli 
hozzátartozóját gondozó kormánytisztviselőt (vö. R6. 39. §). A lakhatási támoga-
tásokkal kapcsolatos további részletszabályokat az R6. X. fejezete, valamint XV. 
fejezete rögzíti.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 149. §-hoz
−	 Kit.
−	 R6.

150. § [Az egyéb szociális jellegű támogatás]

A kormánytisztviselő részére kérelmére – súlyos anyagi megterheléssel 
járó körülményeinek enyhítésére – a Kormány rendelete szerint támoga-
tás adható.

1. A Kit. a korábbi szabályozáshoz hasonlóan szociális jellegű támogatások kereté-
ben nyújt segítséget a nehéz anyagi helyzetben lévő kormánytisztviselők részére.

Az R6. rendelkezései értelmében a szociális jellegű támogatásnak két típusát 
különböztethetjük meg:

a) a krízistámogatás (vö. R6. 67–75. §), valamint
b) az illetményelőleg (vö. R6. 76–81. §).

Mind a két támogatás közös jellemzője, hogy csak kizárólag a kormánytisztvi-
selő kérelmére adható, és a kormányzati igazgatási szerv részére visszatérítendő, 
kamatmentes támogatás formájában igényelhető.

2. Krízistámogatást az alábbi négy esetben igényelhet a kormánytisztviselő:
−	 az életkörülményeiben jelentős anyagi kárral, tartós jövedelemkieséssel 

vagy anyagi megterheléssel járó, előre nem látható, méltányolható várat-
lan esemény, rendkívüli körülmény bekövetkezése esetén;

−	 a hosszabb ideje fennálló, az anyagi helyzetre kihatással bíró kedvezőtlen 
élethelyzet esetén;

471 Vö. Bérces (2013): Kttv. 153. §.



530

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

−	 a harminc napot meghaladó időtartamú betegség miatti keresőképtelensé-
ge vagy kórházi ápolása esetén, valamint

−	 hozzátartozójának halála esetén (korábbi temetési segély).

A krízistámogatás kamatmentes, mértéke egy éven belüli visszatérítés esetén 
legfeljebb 600 000, két éven belüli visszatérítés esetén pedig legfeljebb 1 200 000 
forint lehet.

3. Előfordulhatnak olyan élethelyzetek, amikor az érintett kormánytisztviselők csak 
nagyon nehezen tudják például törlesztő részleteiket, egyéb tartozásaikat időben 
kifizetni, vagy pusztán a megterhelő kiadások rendezéséhez szükségük van az illet-
ményük kifizetése előtt folyósított pénzügyi forrásra. Ilyen élethelyzetek orvoslását 
segíti elő az illetményelőleg, amely naptári évenként legfeljebb két alkalommal 
adható, és mértéke legfeljebb a mindenkori minimálbér ötszörösének megfelelő 
összeg lehet, de nem haladhatja meg a kormánytisztviselő havi bruttó illetményét. 
Az illetményelőleg visszafizetési ideje legfeljebb hat hónap lehet, összegét kamat-
mentesen kell levonni a kormánytisztviselő illetményéből. A szociális jellegű támo-
gatások igénylésének és elbírálásának rendjét szintén a kormányzati igazgatási 
szerv közszolgálati szabályzata határozza meg (vö. R6. 19. §).

Kapcsolódó jogi szabályozás a 150. §-hoz
−	 Kit.
−	 R6.

151. § [A tanulmányi jellegű támogatások]

(1) A kormánytisztviselő számára szellemi fejlődéséhez, a munkájának 
minél magasabb színvonalon történő ellátásához szükséges ismeretek 
megszerzéséhez, illetve bővítéséhez nyújtható támogatások:

a) ösztöndíj,
b) képzési, továbbképzési támogatás,
c) nyelvtanulási támogatás.

(2) Az ösztöndíj és a támogatások mértékét és igénybevételének módját 
– a Kormány rendeletében meghatározott keretek között – a kormányzati 
igazgatási szerv közszolgálati szabályzata állapítja meg.

(3) A kormánytisztviselő és a kormányzati igazgatási szerv tanulmányi 
szerződést köthet. A tanulmányi szerződésben a kormányzati igazgatási 
szerv vállalja, hogy a tanulmányok alatt támogatást nyújt, a kormánytiszt-
viselő pedig arra kötelezi magát, hogy a megállapodás szerinti tanulmá-
nyokat folytatja és a képzettség megszerzése után a támogatás mértéké-
vel arányos időn – de legfeljebb öt éven – keresztül kormányzati szolgálati 
jogviszonyát nem szünteti meg. A tanulmányi szerződést írásba kell fog-
lalni.
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(3a) A (3) bekezdés alkalmazásában a kormányzati szolgálati jogviszony 
kormánytisztviselő általi megszüntetésnek minősül

a) a 89. § (6) bekezdés szerinti munkahelyváltás,
b) a jogviszonynak a 105. § (1) bekezdés a) és b) pontja alapján 

történő megszüntetése,
c) a jogviszonynak a 105. § (1) bekezdés c) pontja alapján történő 

megszüntetése, ha arra amiatt kerül sor, hogy a kormánytiszt-
viselő elmulasztja a 95. § (5) és (7) bekezdése szerinti előzetes 
engedély kérését vagy a 95. § (6) bekezdése szerinti bejelentés 
megtételét.

(4) Nem köthető tanulmányi szerződés
a) jogszabály vagy közszolgálati szabályzat alapján járó kedvezmé-

nyek biztosítására, továbbá,
b) ha a tanulmányok elvégzésére a kormányzati igazgatási szerv kö-

telezte a kormánytisztviselőt.
(5) A tanulmányi szerződésben meg kell határozni a támogatás formáját 

és mértékét, továbbá – a támogatás mértékével arányosan – a kormány-
tisztviselő által a kormányzati igazgatási szervnél kötelezően kormányzati 
szolgálati jogviszonyban töltendő idő tartamát, amely öt évnél hosszabb 
nem lehet.

(6) Az adott kormányzati igazgatási szervnél kormányzati szolgálati jog-
viszonyban töltendő idő tartamába – a tanulmányi szerződés ellenkező 
kikötése hiányában – nem számít be az az időtartam, amelyre a kormány-
tisztviselőt szabadság nem illeti meg.

(7) Amennyiben a kormányzati igazgatási szerv a támogatást nem bizto-
sítja vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el, a kormánytisztviselő 
mentesül a szerződésből folyó kötelezettségei alól.

(8) Ha a támogatásban részesülő kormánytisztviselő tanulmányait nem 
megfelelő eredménnyel folytatja, nem lép a szerződés szerinti időpontban 
az adott kormányzati igazgatási szervnél munkába, a meghatározott idő-
tartamot nem tölti le, vagy egyéb lényeges szerződésszegést követ el, a 
kormányzati igazgatási szerv követelheti a ténylegesen nyújtott támoga-
tásnak megfelelő összeg megtérítését.

(8a) A (8) bekezdést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a kormány-
tisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya a 105. § (1) bekezdés d) 
pontja alapján szűnik meg.

(9) Amennyiben a támogatásban részesülő a szerződésben kikötött idő-
tartamnak csak egy részét nem tölti le, megtérítési kötelezettsége ezzel 
arányos.

(10) A tanulmányi szerződést mindkét fél felmondhatja, ha körülménye-
iben olyan lényeges változás következett be, amely a tanulmányi szer-
ződésből eredő kötelezettség teljesítését lehetetlenné tenné, vagy annak 
teljesítése aránytalan sérelemmel járna.
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(11) A kormánytisztviselő felmondása esetén a kormányzati igazgatási 
szerv az általa nyújtott támogatást visszakövetelheti. A kormányzati igaz-
gatási szerv a támogatást arányosan követelheti vissza, ha a kormány-
tisztviselő a szerződésben kikötött tartamnak csak egy részét tölti le. A 
kormányzati igazgatási szerv felmondása esetén a támogatás nem köve-
telhető vissza.

(12) Bármely fél szerződésszegése esetén a másik fél a szerződéssze-
gésből eredő esetleges kárát a Ptk. szerződésszegéssel okozott károkért 
való felelősségre vonatkozó rendelkezései alapján érvényesítheti.

(13) A felek tanulmányi szerződéssel kapcsolatos személyiségi jogainak 
megsértése esetén jogkövetkezményként a Ptk. 2:51–2:53. §-át kell alkal-
mazni.

(14) A kormánytisztviselő saját elhatározása alapján iskolarendszerű 
 oktatásban, képzésben csak a kormányzati igazgatási szervnek tett elő-
zetes bejelentés vagy tanulmányi szerződés alapján folytathat tanulmá-
nyokat. A kormányzati igazgatási szerv csak abban az esetben korlátoz-
hatja az oktatásban, képzésben való részvételt, ha az a kormányzati érdek 
aránytalan sérelmével járna. A képzésben részt vevő részére tanulmányi 
munkaidő kedvezményként a tanulmányok folytatásához szükséges sza-
badidőt biztosítani kell, a tanulmányi mentesítés időtartamára a kormány-
tisztviselő illetményre jogosult, a kormánytisztviselő köteles ledolgozni a 
tanulmányi mentesítés időtartamát.

(15) A (14) bekezdés szerinti szabadidő mértékét az oktatási intézmény 
által kiadott, a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat időtarta-
máról szóló igazolás alapján kell megállapítani.

(16) A (15) bekezdésben foglaltakon túl vizsgánként, ha pedig egy vizs-
ganapon több vizsgatárgyból kell vizsgázni, vizsgatárgyanként – a vizs-
ga napját is beleszámítva – négy munkanap szabadidőt kell biztosítani. 
 Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott számonkérés minő-
sül. A diplomamunka, szak- és évfolyamdolgozat elkészítéséhez tíz mun-
kanap szabadidőt kell biztosítani.

(17) A kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselőnek iskolarend-
szeren kívüli oktatásban, képzésben tanulmányi munkaidő-kedvezmény 
biztosíthat.

(18) A kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő részére négyé-
vente egyszer tizenöt nap – a szabadságon felüli – fizetett, valamint azon 
túl fizetés nélküli alkotói szabadságot biztosíthat valamely képzettség, 
szakképzettség, végzettség, szakvizsga, valamint tudományos fokozat 
megszerzése céljából.

1. A Kit. különösen nagy hangsúlyt fektet a kormánytisztviselő szellemi fejlődésére, 
a feladatok ellátásához szükséges ismeretek megszerzésére és azok bővítésére. Az 
egyéni kompetenciák meglétét és azok fejlődését elősegítve rögzíti a törvény, hogy 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának a feladat- és hatásköre az álláshelyen ellátandó 
feladat, valamint egyéb körülmények figyelembevételével meghatározni azt, hogy 
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az adott álláshely betöltésének szakmai feltételeként a kormánytisztviselőnek mi-
lyen iskolai végzettséggel, szakképzettséggel, nyelvismerettel kell rendelkeznie, 
valamint milyen képzési kötelezettség teljesítése szükséges az álláshelyhez tartozó 
feladatok hatékony és eredményes ellátásához (vö. Kit. 58. §, R6. 20. §).

E célok támogatása érdekében a jogalkotó több eszközt biztosít a munkáltatói 
jogkör gyakorlója részére, hiszen a kormánytisztviselő szellemi fejlődését segíthető 
elő:

−	 ösztöndíj;
−	 képzési, továbbképzési támogatás, valamint
−	 nyelvtanulás támogatásának formájában.

E támogatások legfőbb szabályait a Kit. határozza meg. Az R6. a tanulmányi 
jellegű támogatásokról meglehetősen szűkszavúan rendelkezik; azonban rögzíti, 
hogy egy kormánytisztviselő részére évente legfeljebb összesen bruttó 1 000 000 
forint összegű tanulmányi jellegű támogatás nyújtható. Az ösztöndíjra és a támoga-
tásokra vonatkozó részletszabályokat a kormányzati igazgatási szerv közszolgálati 
szabályzata határozza meg, ugyanakkor fontos kiemelni, hogy az abban meghatá-
rozott tanulmányi jellegű támogatások mértékét a hivatali szervezet vezetőjének 
legalább kétévente felül kell vizsgálnia (vö. R6. 56. §).

2. A Kit. a korábbi szabályozáshoz hasonlóan szabályozza a tanulmányi szerződésre 
vonatkozó rendelkezéseket. Ennek alapján lehetőség van arra, hogy a kormány-
tisztviselővel az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv tanulmányi szer-
ződésben állapodjon meg, melyben a kormányzati igazgatási szerv a támogatás 
nyújtására, míg a kormánytisztviselő a tanulmányok folytatására és a képzett-
ség megszerzésére, valamint a támogatás mértékével arányos időn – legfeljebb 
öt éven – keresztül fennálló kormányzati szolgálati jogviszonyának fenntartására 
vállal kötelezettséget. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a kormányzati igazga-
tási szerv által kötelezően teljesítendő tanulmányok elvégzése céljából tanulmányi 
szerződés nem köthető. Így tanulmányi szerződéssel csak a kormánytisztviselő 
saját döntésén alapuló, iskolarendszerű oktatásban, képzésben folytatható tanul-
mányok támogatása valósulhat meg.

3. A jogalkotó meghatározza a tanulmányi szerződés legfőbb tartalmi elemeit is, 
ennek alapján a tanulmányi szerződésbe kell foglalni értelemszerűen a támogatás 
formáját és mértékét, továbbá – a támogatás mértékével arányosan – a kormány-
tisztviselő által a kormányzati igazgatási szervnél kötelezően kormányzati szolgálati 
jogviszonyban töltendő idő tartamát, amely azonban öt évnél hosszabb nem lehet.

4. A törvény rögzíti, hogy mely esetekben minősül a kormányzati igazgatási szerv 
és a kormánytisztviselő magatartása szerződésszegőnek, illetve annak milyen jog-
következményei lehetnek. A rendelkezések értelmében a kormánytisztviselőtől 
nemcsak abban az esetben követelheti a kormányzati igazgatási szerv a ténylege-
sen nyújtott támogatásnak megfelelő összeg megtérítését, ha a kormánytisztviselő 
a tanulmányait nem megfelelő eredménnyel folytatja vagy a képzettséget nem 
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szerezte meg, hanem abban az esetben is, ha a szükséges időtartamot a kormány-
tisztviselő nem tölti le a végzettség megszerzését követően az adott kormányzati 
igazgatási szervnél.

A Kit. 2020. január 1-jétől hatályos módosítása előtt csak a kormánytisztviselő 
általi lemondás esetére írta elő a tanulmányi szerződésből eredő kedvezmények 
visszafizetését. A módosítást követően a jogalkotó – a Kit. szerinti jogintézmények 
figyelembevételével – egyértelművé teszi, hogy mely esetek minősülnek a kor-
mányzati szolgálati jogviszony kormánytisztviselő általi megszüntetésének, azaz 
mikor követelhető a kormánytisztviselőtől az addig nyújtott támogatásnak megfe-
lelő összeg megtérítése. Ilyen esetnek minősül, ha:

−	 a kormánytisztviselő az álláshelyétől eltérő kormányzati igazgatási szervnél 
kívánja a foglalkoztatását [vö. Kit. 89. § (6) bek.];

−	 kormányzati szolgálati jogviszony közös megegyezéssel vagy lemondással 
szűnik meg (vö. Kit. 105. § (1) bek. a)–b) pontjai);

−	 a kormánytisztviselőt felmentik, mert elmulasztotta az összeférhetetlen-
séggel kapcsolatos előzetes engedély kérését vagy bejelentés megtételét 
(vö. Kit. 95. §), illetve

−	 hivatalvesztés valósul meg fegyelmi büntetésként [vö. Kit. 105. § (1) bek. 
d) pont].

Természetesen továbbra is lehetőség van arra, hogy a szerződést mindkét fél 
felmondja abban az esetben, ha körülményeikben olyan lényeges változás áll be, 
amely a tanulmányi szerződésből eredő kötelezettség teljesítését lehetetlenné ten-
né, vagy annak teljesítése valamelyik fél részére aránytalan sérelemmel járna.

5. A Kit. előírja, hogy a kormányzati igazgatási szervnek akkor is tudnia kell – elő-
zetes bejelentés formájában – a kormánytisztviselő által megválasztott iskolarend-
szerű oktatásban, képzésben történő tanulmányok folytatásáról, ha annak végzé-
se nem tanulmányi szerződés keretében történik. Ilyenkor ugyanis a kormányzati 
igazgatási szervnek lehetősége van arra, hogy:

−	 korlátozza az oktatásban, képzésben való részvételt, amennyiben az a kor-
mányzati érdek aránytalan sérelmével járna (például, ha az oktatásban, 
képzésben való részvétel miatt a kormánytisztviselő nem tudja megfelelő 
hatékonysággal ellátni a feladatkörét), vagy

−	 munkaidő-kedvezményt biztosítson a kormánytisztviselő részére a törvény-
ben foglaltak figyelembevételével.

Iskolarendszerű képzésben való részvétel során tanulmányi mentesítés céljából 
szabadidőt kell, míg iskolarendszeren kívüli képzésben való részvétel során sza-
badidőt lehet a kormánytisztviselő részére biztosítani. A kormánytisztviselő ennek 
idejére tehát mentesül a rendelkezésre állási, valamint a munkavégzési kötelezett-
ségének teljesítése alól a képzésben való részvételhez szükséges időre [vö. Kit. 
93. § (2) bek.]. A kormánytisztviselő ennek időtartama alatt illetményre jogosult, 
amelyet később köteles ledolgozni [vö. Kit. 151. § (14) bek.].
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Tanulmányi mentesülés

Mértéke általánosan:

a kormányzati igazgatási szerv az oktatási intézmény  
által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai 
gyakorlat időtartamáról szóló igazolásnak megfelelően  
állapítja meg (a kormánytisztviselő kérésére mentesít)

Mértéke vizsgánként: vizsga napját is beszámítva négy munkanapra

Mértéke diplomamunka 
(szak- és évfolyamdol-
gozat) elkészítéséhez:

tíz munkanap

30. táblázat: Munkavégzési kötelezettség alóli tanulmányi mentesülés mértéke a Kit.-ben

6. A Kit. egyik legfontosabb új szabálya az úgynevezett alkotói szabadság intéz-
ményének bevezetése, amely szintén hozzájárul ahhoz, hogy a kormánytisztviselő 
új ismeretekre tegyen szert különböző képzettségek, szakképzettségek vagy tudo-
mányos fokozatok megszerzésének céljából. Az alkotói szabadság mértéke négy-
évente egyszeri alkalommal biztosított tizenöt nap, ami a munkáltató döntése vagy 
a felek megállapodása alapján kiadható a szabadságon felüli fizetett, valamint azon 
túl fizetés nélküli szabadság formájában.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 151. §-hoz
−	 Kit.
−	 Ptk.
−	 R6.

152. § [A munkaidőre vonatkozó további rendelkezések]

(1) A kormánytisztviselő várandósságának megállapításától a gyermeke 
hároméves koráig, illetve a gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselő 
esetén gyermeke hároméves koráig

a) egyenlőtlen munkaidő-beosztás csak a kormánytisztviselő hozzá-
járulása esetén alkalmazható,

b) a heti pihenőnapok egyenlőtlenül nem oszthatók be,
c) rendkívüli munkaidő vagy készenlét nem rendelhető el,
d) a kormánytisztviselő számára éjszakai munkavégzés nem rendel-

hető el.
(2) A gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselő számára – gyermeke 

hároméves korától négyéves koráig – rendkívüli munkaidő vagy készenlét 
– a 122. § (5) bekezdésében foglaltakat kivéve – csak hozzájárulásával 
rendelhető el.
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1. A Kit. XX. fejezete rögzíti azokat a speciális jogosultságokat és kedvezményeket, 
melyekkel a jogalkotó elsősorban a gyermeket nevelő és családot alapító kormány-
tisztviselőket támogatja, elősegítve ezáltal a köz szolgálata és a családi élet közötti 
egyensúly megteremtését. Ennek egyik legfontosabb eszköze a munkaidőre vo-
natkozó – korábban már az XVIII. fejezetben bemutatott általános – szabályoktól 
eltérő rendelkezések rögzítése, amely lehetővé teszi, hogy az egyenlőtlen munka-
idő-beosztás szabályai a gyermeket nevelő kormánytisztviselő esetében csak kor-
látozottan érvényesüljenek. A fenti rendelkezések értelmében egyenlőtlen mun-
kaidő-beosztásra a kormánytisztviselő gyermeke hároméves koráig csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha ahhoz a kormánytisztviselő hozzájárult. A kormánytiszt-
viselő részére a gyermeke hároméves koráig:

−	 rendkívüli munkaidő;
−	 készenlét, valamint
−	 éjszakai munkavégzés nem rendelhető el.

2. Amennyiben a kormánytisztviselő a gyermekét egyedül neveli, akkor a gyerme-
ke hároméves korától négyéves koráig rendkívüli munkaidő vagy készenlét csak 
abban az esetben rendelhető el, ha ahhoz a kormánytisztviselő a hozzájárulását 
adta. Ez alól csak az az eset jelent kivételt, amikor a rendkívüli munkaidő elrende-
lésére baleset, elemi csapás, súlyos kár, az egészséget vagy a környezetet fenye-
gető közvetlen és súlyos veszély megelőzése, elhárítása érdekében kerül sor.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 152. §-hoz
−	 Kit. XVIII. fejezet

153. § [A képzés támogatása és a kormánytisztviselő tájékoztatása]

(1) A kormánytisztviselő a képzéshez, továbbképzéshez, nyelvtanulás-
hoz a 151. § alapján nyújtott támogatásra jogosult a szülési szabadság, 
illetve a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabad-
ság ideje alatt is.

(2) A kormánytisztviselő jogosult a szülési szabadság, illetve a gyermek 
gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság ideje alatt a köz-
szolgálat egészét és a kormányzati igazgatási szervet érintő változásokkal 
kapcsolatos rendszeres – elektronikus formában történő – tájékoztatásra.

A Kit. nemcsak az aktív állományban lévő családos kormánytisztviselőt segíti, ha-
nem azokat is, akik szülési szabadság, illetve a gyermek gondozása céljából igény-
be vett fizetés nélküli szabadság miatt vannak tartósan távol.

1. Tekintettel arra, hogy a Kit. nagy figyelmet szentel a kormánytisztviselő szellemi 
fejlődésének – ahogy arról már fentebb esett szó –, valamint a meglévő ismeretek 
bővítésének, a tartósan távollévő kormánytisztviselők részére is lehetővé teszi a 
tanulmányi jellegű támogatások igénybevételét.
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2. A tartósan távollévő foglalkoztatottak esetében gyakran előfordul, hogy távol-
létük okán kiesnek a kormányzati igazgatási szerv működésének mindennapi ru-
tinjából, és ezáltal nem értesülnek olyan érdemi információkról, amelyek a köz 
szolgálatába történő visszatérésüket a későbbiekben jelentős módon megkönnyeb-
bíthetik (például jogszabályváltozások követése, szervezeti átalakítások). Annak 
érdekében, hogy a tartósan távollévő kormánytisztviselő is birtokában legyen a 
közszolgálat egészét, és az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szervet érintő 
aktuális változásokkal kapcsolatos információknak, a Kit. előírja az erre vonatko-
zó rendszeres, elektronikus formában történő tájékoztatás teljesítését a távollévő 
kormánytisztviselő részére. Ez voltaképpen azonban – annak ellenére, hogy köte-
lezettséget keletkeztet – inkább figyelemfelhívásul szolgál a munkáltatói jogkör 
gyakorlója számára, hiszen a jóhiszeműség és tisztesség elve részeként megfogal-
mazott zsinórmérték szabályok értelmében a felek kötelesek kölcsönösen együtt-
működni, valamint egymást tájékoztatni minden olyan tényről, adatról, körülmény-
ről vagy változásról, amely a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése 
szempontjából lényeges (vö. Kit. 63. §). Értelemszerűen a közszolgálat egészét és 
– főleg – a kormányzati igazgatási szervet érintő változások olyan tényeket, adato-
kat, és körülményeket hordozhatnak magukban, amelyek lényegesnek tekinthetők.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 153. §-hoz
−	 Kit. XIX. fejezete
−	 R6.

154. § [A felmentési időre vonatkozó rendelkezések]

(1) A felmentési idő a 111. §-ban megállapított időhöz képest
a) a legalább egy gyermeket háztartásában nevelő kormánytisztvi-

selő esetében harminc nappal,
b) a legalább három gyermeket háztartásában nevelő kormánytiszt-

viselő esetében hatvan nappal
meghosszabbodik, ha azt a kormánytisztviselő a felmentés közlésétől 

számított négy munkanapon belül kéri.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményre a gyermek mindkét kormány-

tisztviselő szülője jogosult, ha a kormánytisztviselő és a gyermek közös 
háztartásban él.

A Kit. a felmentési időt – ahogy arról az XVII. fejezetben már részleteiben is szól-
tunk – két hónapban határozza meg (Vö. Kit. 111. §). Mivel a felmentési idő leg-
főbb célja, hogy ennek időtartama alatt a kormánytisztviselőnek lehetősége legyen 
új munkahelyet találni, a jogalkotó – meghatározott feltételek mellett – a gyerme-
ket nevelő kormánytisztviselő részére lehetővé teszi ezen időtartam meghosszab-
bítását harminc vagy akár hatvan nappal, amennyiben azt a kormánytisztviselő a 
felmentés közlésétől számított négy munkanapon belül kéri. Erre a kedvezményre 
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a gyermek mindkét kormánytisztviselő szülője jogosult, amennyiben a kormány-
tisztviselő és a gyermek közös háztartásban élnek.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 154. §-hoz
−	 Kit. XVII. fejezete

155. § [A pótszabadságra vonatkozó rendelkezések]

(1) A kormánytisztviselő a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermek után
a) egy gyermek esetén négy,
b) két gyermek esetén nyolc,
c) kettőnél több gyermek esetén összesen tizennégy

munkanap pótszabadság igénybevételére jogosult.
(2) Az (1) bekezdés szerinti pótszabadság fogyatékkal élő gyermekenként 

két munkanappal nő, ha a kormánytisztviselő gyermeke fogyatékkal él.
(3) A pótszabadságra való jogosultság szempontjából a gyermeket elő-

ször a születésének évében, utoljára pedig abban az évben kell figyelembe 
venni, amelyben a tizennyolcadik életévét betölti.

(4) Az apa gyermeke születése esetén, legkésőbb a születést követő má-
sodik hónap végéig nyolc, ikergyermekek születése esetén tíz munkanap 
pótszabadság igénybevételére jogosult, amelyet kérésének megfelelő idő-
pontban kell kiadni. A szabadság akkor is jár, ha a gyermek halva születik 
vagy meghal.

(5) A nagyszülő unokája születése esetén öt munkanap pótszabadságot 
vehet igénybe legkésőbb a születést követő második hónap végéig, ame-
lyet kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

(6) A kormánytisztviselő részére első házassága megkötése alkalmából 
legkésőbb a házasságkötést követő második hónap végéig öt munkanap 
pótszabadság jár.

(7) A pótszabadságot
a) az (1) és (2) bekezdés szerinti esetben a gyermek mindkét kor-

mánytisztviselő szülője jogosult igénybe venni, ha a gyermekkel 
közös háztartásban él,

b) az (5) bekezdés szerinti esetben minden kormánytisztviselő nagy-
szülő jogosult igénybe venni.

A Kit. jelentősen mértékben átalakította a szabadságok rendszerét – mint ahogy 
kifejtettük az XVIII. fejezetben –, és számos új pótszabadságot vezetett be, me-
lyekkel jelentős módon kedvez a családdal rendelkező vagy éppen családalapítás 
előtt álló kormánytisztviselőknek.
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a) A tizennyolcadik életév alatti gyermekek után járó pótszabadságok számát a 
jogalkotó az alábbiak szerint állapítja meg.

Gyermekek száma Pótszabadság mértéke

egy gyermek esetén négy munkanap pótszabadság

két gyermek esetén nyolc munkanap pótszabadság

kettőnél több gyermek esetén tizennégy munkanap pótszabadság

31. táblázat: Gyermekek után járó pótszabadságok száma

Fogyatékkal élő gyermek esetén további két munkanappal nő a pótszabadságok 
száma.

b) A Kit. bevezeti az apák részére járó pótszabadságot is, azaz az apát a gyer-
meke születése esetén legkésőbb a születést követő második hónap végéig nyolc, 
ikergyermek születése esetén pedig tíz munkanap pótszabadság illeti meg.

c) A családpolitikai elveket szem előtt tartva a jogalkotó arra a személyi körre is 
gondolt, akik jelentős segítséget tudnak nyújtani a családi élet fenntartásában, a 
kisgyermekek nevelésében. Ez alapján vezeti be a törvény a nagyszülők részére 
járó pótszabadságot, ami alapján a nagyszülő unokája születése esetén öt mun-
kanap pótszabadságra tarthat igényt legkésőbb a születést követő második hónap 
végéig.

d) A házasság intézményének megerősítése céljából a törvény bevezeti az első 
házasság megkötése alkalmával járó pótszabadságot is, melynek mértékét öt mun-
kanapban határozza meg.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 155. §-hoz
−	 Kit. XVIII. fejezete

156. § [A szülési szabadság]

(1) Az anya egybefüggő huszonnégy hét szülési szabadságra jogosult 
azzal, hogy ebből két hetet köteles igénybe venni.

(2) A szülési szabadság annak a szülőnek is jár, aki a gyermeket az anya 
egészségi állapota vagy halála miatt, illetve végrehajtható bírósági ítélet 
vagy végrehajtható gyámhatósági határozat alapján gondozza.



540

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

(3) A szülési szabadságot – a felek eltérő megállapodása hiányában – úgy 
kell kiadni, hogy legfeljebb négy hét a szülés várható időpontja elé essen.

(4) A szülési szabadság igénybe nem vett részét, ha a gyermeket a ko-
raszülöttek ápolására fenntartott intézetben gondozzák, a szülést követő 
egy év elteltéig a gyermeknek az intézetből történt elbocsátása után is 
igénybe lehet venni.

(5) A szülési szabadság időtartamát – a kifejezetten munkavégzéshez 
kapcsolódó jogosultságot kivéve – munkában töltött időnek kell tekinteni.

(6) A szülési szabadság megszűnik
a) a gyermek halva születése esetén,
b) ha a gyermek meghal, a halálát követő tizenötödik napon,
c) ha a gyermeket – jogszabályban foglaltak szerint – ideiglenes ha-

tállyal elhelyezték, átmeneti vagy tartós nevelésbe vették, továb-
bá harminc napot meghaladóan bentlakásos szociális intézmény-
ben helyezték el, a gyermek elhelyezését követő napon.

(7) A (6) bekezdésben megjelölt esetben a szabadság időtartama – a 
szülést követően – hat hétnél rövidebb nem lehet.

1. A Kit. a Kttv.-hez hasonlóan szabályozza a szülési szabadságra vonatkozó 
 rendelkezések körét. Ezek a szabályok döntő többségükben továbbra is a szülési 
szabadság közszolgálati jogi-munkajogi oldalát tükrözik, az ehhez kapcsolódó tá-
mogatásokkal összefüggő részletszabályokat pedig az Ebtv., valamint a Cst. hatá-
rozza meg.

2. Általános szabály szerint a kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkozta-
tott anya összesen huszonnégy hét egybefüggő szülési szabadságra jogosult azzal, 
hogy ebből két hetet minden esetben köteles igénybe venni. A törvény lehető-
vé teszi a szülési szabadság igénybe nem vett részének későbbi igénybevételét.  
A szülési szabadság időtartama munkában töltött időnek minősül, továbbá a szülési 
szabadságon lévő kormánytisztviselő felmentési védelem alatt áll (vö. Kit. 113. §). 
A fentieken kívül a korábbi szabályozást alapul véve határozza meg a jogalkotó 
azokat az eseteket is, amikor a szülési szabadság megszűnik (így például a gyer-
mek halva születése esetén).

Kapcsolódó jogi szabályozás a 156. §-hoz
−	 Kit. XVIII. fejezete
−	 Cst.
−	 Ebtv.
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157. § [A fizetés nélküli szabadságra vonatkozó rendelkezések]

(1) A kormánytisztviselő a gyermeke harmadik életéve betöltéséig – a 
gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult, ame-
lyet a kormánytisztviselő kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

(2) A kormánytisztviselő – örökbe fogadott gyermeke gondozása céljá-
ból – a gyermek gondozásba történő kihelyezésének kezdő időpontjától 
számított három évig, de legfeljebb a gyermek tankötelezetté válásának 
időpontjáig fizetés nélküli szabadságra jogosult, amelyet a kormánytiszt-
viselő kérésének megfelelő időpontban kell kiadni.

(3) A kormánytisztviselőnek gyermeke személyes gondozása érdekében 
– az (1) bekezdésben foglaltakon túl – fizetés nélküli szabadság jár a gyer-
mek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély, gyermekgon-
dozást segítő ellátás folyósításának időtartama alatt.

(3a) A kormánytisztviselőnek unokája személyes gondozása érdekében 
fizetés nélküli szabadság jár a gyermekgondozási díj folyósításának idő-
tartama alatt.

(4) A kormánytisztviselőnek hozzátartozója tartós – előreláthatólag har-
minc napot meghaladó – személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de 
legfeljebb két évre fizetés nélküli szabadság jár. A tartós ápolást és annak 
indokoltságát az ápolásra szoruló személy kezelőorvosa igazolja.

1. A Kit. külön szakaszban rögzíti – a korábban tárgyaltak szerint az XVIII. fejezet-
ben – azokat az eseteket, amikor a kormánytisztviselőt fizetés nélküli szabadság 
illeti meg, például önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés vagy külszolgálat 
teljesítése esetén (vö. Kit. 131. §), továbbá azokat az eseteket, amikor a kormány-
tisztviselő gyermek gondozása vagy hozzátartozó tartós ápolása céljából jogosult 
ennek igénybevételére.

Ez utóbbi esetkört tekintve a kormánytisztviselő fizetés nélküli szabadságra 
 jogosult:

a) a gyermeke harmadik életéve betöltéséig a gyermek gondozása céljából  
(a fizetés nélküli szabadság nemcsak az anyát, hanem – a szülők válasz-
tása szerint – az apát is megilletheti);

b) örökbefogadott gyermek gondozása esetén legfeljebb a gyermek tanköte-
lezetté válásának időpontjáig;

c) a gyermek tizedik életéve betöltéséig a gyermekgondozási segély, gyer-
mekgondozást segítő ellátás folyósításának időtartama alatt;

d) 2020. január 1-jétől a kormánytisztviselőnek unokája személyes gondo-
zása érdekében a gyermekgondozási díj folyósításának időtartama alatt; 
valamint

e) a kormánytisztviselőnek hozzátartozója tartós – előreláthatólag harminc 
napot meghaladó – személyes ápolása céljából, az ápolás idejére, de leg-
feljebb két évre (melynek további feltétele a kezelőorvos által kiállított 
igazolás).
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2. Fontos hangsúlyozni, hogy a Kit. a felmentési védelem esetkörét a fizetés nélküli 
szabadság szabályaihoz igazítja, azaz a kormányzati igazgatási szerv nem szüntet-
heti meg – erősebb védelmet jelent, mert nem közölhető a felmentés472 – a kor-
mánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát többek között:

−	 a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság, illet-
ve – a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is – a gyermek három-
éves koráig terjedő időszak;

−	 a hozzátartozó otthoni gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság, 
valamint

−	 az unoka gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság időtar-
tama alatt (vö. Kit. 113. §).

Az álláshelyalapú létszámgazdálkodással összefüggésben megjegyzendő, hogy 
nem minősül betöltetlennek az az álláshely, amelyen foglalkoztatott kormánytiszt-
viselő fizetés nélküli szabadságon van [vö. Kit. 55. § (3) bek.].

Kapcsolódó jogi szabályozás a 157. §-hoz
−	 Kit. XVIII. fejezete

158. § [A kötelező részmunkaidő kikötése]

(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott kormánytisztviselő írásbeli ké-
relmére a kinevezésben részmunkaidőt kell kikötni, ha a kormánytiszt-
viselő a kérelem benyújtásakor gyermeke harmadik életéve betöltéséig 
– a gyermek gondozása céljából – fizetés nélküli szabadságra jogosult. 
A részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén a kormánytisztviselő 
heti munkarendje – a kormánytisztviselő kérelmére – egyenlőtlen munka-
idő-beosztással meghatározható.

(2) A kormánytisztviselőnek a munkaidő egyenlőtlen beosztására vonat-
kozó (1) bekezdés szerinti kérelme csak abban az esetben tagadható meg, 
ha az a munkáltatói jogkör gyakorlója számára lényegesen nagyobb mun-
kaszervezési terhet jelentene. A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles 
írásban megindokolni a kérelem megtagadását.

(3) A részmunkaidő kikötése
a) a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
b) ha a kormánytisztviselőnek betegsége vagy a személyét érintő 

más elháríthatatlan akadály esetén az akadályoztatás megszűné-
sétől számított harminc napon belül ki kell adni alapszabadságát, 
a szabadság leteltét követő naptól

hatályos.

472 Horváth (2015c): i. m. 81–82.
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(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazása esetén – a  felek 
eltérő megállapodása hiányában – a rendes szabadság kiadását a fize-
tés nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon meg kell kezdeni. 
 Eltérő megállapodás esetén a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli 
szabadság lejártát követő harminc napon belül meg kell kezdeni.

(5) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság igény-
bevételének megszűnése előtt legalább hatvan nappal kell a hivatali szer-
vezet vezetőjével közölni. A kérelemben a kormánytisztviselő köteles tá-
jékoztatni a hivatali szervezet vezetőjét

a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke 
harmadik életéve betöltésének időpontjáról, továbbá

b) ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a munka-
idő-beosztásra vonatkozó javaslatáról.

(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a 
munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselőt

a) a kérelem szerinti időpontig, de
b) legfeljebb a gyermek négyéves koráig, három vagy több gyerme-

ket nevelő kormánytisztviselő esetén a gyermek hatéves koráig
köteles foglalkoztatni. Ezt követően a kormánytisztviselő munkaidejét a 
kérelem benyújtása előtti mérték szerint kell megállapítani.

(7) Az (1)–(6) bekezdés nem alkalmazható a vezetői álláshelyen foglal-
koztatott kormánytisztviselő tekintetében.

1. A Kit. a többi közszolgálati jogállási törvényhez hasonlóan – a vezetői álláshe-
lyen foglalkoztatott kormánytisztviselő kivételével – megteremti annak lehetősé-
gét, hogy a kormánytisztviselő egyoldalú döntése alapján a gyermeke harmadik 
életévének betöltéséig a teljes munkaidő helyett heti húszórás részmunkaidőben 
kerüljön foglalkoztatásra. A törvény rögzíti, hogy részmunkaidőben történő foglal-
koztatás esetén több jogviszony hozható létre egy adott álláshelyen azzal, hogy az 
álláshelyen foglalkoztatottak munkaideje együttesen nem haladhatja meg a Kit. 
szerinti teljes munkaidőt [vö. Kit. 54. § (5) bek.].

2. A kormánytisztviselő írásbeli kérelmére a munkáltatói jogkör gyakorlója csak 
abban az esetben köteles a kinevezésben részmunkaidőt kikötni, ha a kormány-
tisztviselő a kérelem benyújtásakor fizetés nélküli szabadságra jogosult, vagy 
egyéb esetekben (például betegség vagy a kormánytisztviselő személyét érintő 
más elháríthatatlan akadály esetén) a kiadott alapszabadsága letelt. A részmun-
kaidőben történő foglalkoztatás csak abban az esetben tagadható meg, ha azzal a 
kormánytisztviselő lényegesen nagyobb munkaszervezési terhet okozna a munkál-
tatói jogkör gyakorlója számára.

3. A törvény az időben történő tájékoztatás érdekében előírja, hogy a kérelmet 
még a fizetés nélküli szabadság igénybevételének megszűnését megelőző legalább 
hatvan nappal kell a hivatali szervezet vezetőjével közölni a törvényben meghatá-
rozott tartalmi elemek feltüntetésével.
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4. A Kit. családbarát jellegű intézkedésként írja elő, hogy a munkáltatói jogkör 
 gyakorlója a kormánytisztviselőt nemcsak a kérelemben megjelölt időpontig, ha-
nem legfeljebb:

−	 a gyermek négyéves koráig;
−	 három vagy több gyermeket nevelő kormánytisztviselő esetén a gyermek 

hatéves koráig köteles erre irányuló kérelem esetén részmunkaidőben fog-
lalkoztatni. Ezt követően a kormánytisztviselő munkaidejének megállapítá-
sánál a kérelem benyújtása előtti mérték az irányadó.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 158. §-hoz
−	 Kit. XVIII. fejezete

159. § [A cafetéria-juttatásra vonatkozó rendelkezések]

(1) A gyermeket nevelő kormánytisztviselőnek – a 147. § (3) bekezdése 
szerinti eset kivételével – gyermekenként – a gyermek tízéves koráig – a 
147. § szerinti cafetéria-juttatásnál magasabb összegű cafetéria-juttatás 
nyújtható.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményre a gyermek mindkét kormány-
tisztviselő szülője jogosult, ha a kormánytisztviselő és a gyermek közös 
háztartásban él.

(3) Az (1) bekezdés alapján a juttatás abban az évben jár utoljára, ami-
kor a gyermek a 10. életévét betölti.

(4) Az (1) bekezdés szerinti juttatás mértékét és igénybevételének sza-
bályait a hivatali szervezet vezetője közszolgálati szabályzatban állapítja 
meg.

A Kit. lehetővé teszi, hogy a gyermeket nevelő kormánytisztviselő részére a gyer-
mek tízéves koráig a költségvetési törvényben meghatározott mértéknél magasabb 
összegű cafetéria-juttatás legyen megállapítható. A magasabb összegű cafe téria-
juttatás alatt az R6. rendelkezései értelmében gyermekenként legfeljebb 50 000 
forinttal történő emelt összeget kell érteni (vö. R6. 57. §). Ennek részletszabályait 
a közszolgálati szabályzat határozza meg. Szintén családbarát intézkedés, hogy 
a megemelt cafetéria-juttatásban mindkét kormánytisztviselő szülő részesülhet, 
amennyiben a gyermekkel közös háztartásban élnek. Fontos azonban hangsúlyoz-
ni, hogy a magasabb összegű cafetéria-juttatásban nem részesülhetnek azok a 
kormánytisztviselők, akik egyébként sem lennének jogosultak a juttatásra (például 
külszolgálaton vagy tartósan távollévő kormánytisztviselők).

Kapcsolódó jogi szabályozás a 159. §-hoz
−	 Kit. XIX. fejezete
−	 R6.
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160. § [Az otthoni munkavégzésre vonatkozó rendelkezések]

(1) A hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatában a tízéves 
vagy annál fiatalabb gyermeket nevelő kormánytisztviselő otthoni munka-
végzése vonatkozásában a 126. §-ban foglaltaknál kedvezőbb rendelkezé-
seket állapíthat meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezményre a gyermek mindkét kormány-
tisztviselő szülője jogosult, ha a gyermekkel közös háztartásban él.

A Kit. újdonsága, hogy a rugalmasabb munkavégzés céljából lehetővé teszi az ott-
honi munkavégzést („home office”) a kormánytisztviselő részére. Az otthoni mun-
kavégzés legfőbb szabályait a Kit. 126. §-a rögzíti – ahogy azt az XVIII. fejezetben 
már áttekintettük –, ugyanakkor a hivatali szervezet vezetőjének lehetősége van 
az általános szabályoktól kedvezőbb rendelkezéseket is megállapítani a legfeljebb 
tízéves korú gyermekét nevelő kormánytisztviselője esetében. Például az otthoni 
munkavégzésre vonatkozó megállapodásban engedélyezhető a munkaidő önálló 
beosztása. Az otthoni munkavégzésre vonatkozó kedvezőbb szabályok alkalmazása 
esetén is igaz, hogy az azzal együtt járó kedvezményeket mindkét kormánytiszt-
viselő szülő igénybe veheti, amennyiben a gyermeket közös háztartásban nevelik.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 160. §-hoz
−	 Kit. XVIII. fejezete
−	 R6.

161. § [A családalapítási támogatás]

(1) A család alapításakor felmerülő többletkiadásokhoz való hozzájá-
rulás céljából a kormánytisztviselő részére kérelemre, kamatmentesen,  
a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt egy alkalommal a há-
zastársa vagy élettársa jövedelmi viszonyainak figyelembevételével, leg-
feljebb azonban a minimálbér ötszörösének megfelelő összegben család-
alapítási támogatás nyújtható.

(2) A kormánytisztviselő gyermeke születése esetén támogatásra jogo-
sult, ha jogviszonyának ideje alatt gyermeke született vagy gyermeket 
jogerősen örökbefogadott, és a gyermek eltartásáról saját háztartásában 
gondoskodik, ideértve azt az esetet is, ha a gyermek betegségének gyó-
gyítása miatt átmenetileg egészségügyi intézményben tartózkodik.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti támogatásra a gyermek mindkét kor-
mánytisztviselő szülője jogosult, ha a gyermekkel közös háztartásban él.

1. A Kit. a gyermeket vállaló és nevelő kormánytisztviselők segítése érdekében 
vezeti be a családalapítási támogatást, melynek két típusát különbözteti meg a 
jogalkotó.
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a) Visszatérítendő családalapítási támogatás, amelynek célja a család alapításakor 
felmerülő többletkiadásokhoz; pályakezdéssel, házasságkötéssel, családalapítás-
sal, gyermekvállalással és az önálló otthon megteremtésével járó anyagi terhek-
hez való hozzájárulás, a családalapításhoz, otthonteremtéshez szükséges tartós 
fogyasztási cikkek és szolgáltatások megvásárlásának, illetve igénybevételének 
biztosítása (vö. R6. 58–62. §). Ebben az esetben a kormányzati igazgatási szerv 
elsődlegesen csak azoknak a kormánytisztviselőknek a kérelmét támogatja, akik-
nek a háztartásában az egy főre eső jövedelem mértéke nem haladja meg a bruttó 
garantált bérminimum háromszorosát. A családalapítási támogatást, aminek mér-
téke a minimálbér ötszörösének megfelelő összegben korlátozott, és a visszafize-
tésének határideje legfeljebb három év lehet, a kormányzati szolgálati jogviszony 
fennállása alatt csak egy alkalommal lehet megítélni.

b) Vissza nem térítendő családalapítási támogatás, amelyre a kormánytisztviselő 
akkor jogosult, ha a kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt gyer-
meke születik vagy gyermeket fogad örökbe, és a gyermeket a saját háztartásában 
neveli (ideértve azt is, ha betegség esetén a gyermek átmenetileg egészségügyi 
intézményben tartózkodik). A családalapítási támogatás bruttó 200 000 forint, ami 
a kormánytisztviselőt minden gyermek után külön-külön megilleti a gyermek szü-
letése napjától vagy az örökbefogadás napjától számított hat hónapon belül (vö. 
R6. 63. §).

2. Mind a két típusú családalapítási támogatás esetében elmondható, hogy arra a 
gyermek mindkét kormánytisztviselő szülője jogosult, amennyiben a gyermeket 
közös háztartásban nevelik.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 161. §-hoz
−	 Kit. XIX. fejezete
−	 R6.

162. § [Az iskolakezdési és gyermeknevelési támogatás]

(1) A kormánytisztviselő – a Kormány rendeletében meghatározott mér-
tékben és módon – évente egy alkalommal iskolakezdési támogatásra jo-
gosult a köznevelésben vagy szakképzésben résztvevő, iskolai tanulmá-
nyokat folytató, saját háztartásban nevelt gyermekére tekintettel.

(2) Az (1) bekezdés alapján az a kormánytisztviselő jogosult támoga-
tásra, aki a tárgyév augusztus 1-jén kormányzati szolgálati jogviszonyban 
áll, és aki a gyermeknek szülője, gyámja – kivéve a gyermekvédelmi gyá-
mot – vagy a szülőnek, gyámnak közös háztartásban élő házastársa vagy 
élettársa.

(3) A kormánytisztviselő évente egy alkalommal – a gyermekes családok 
élethelyzetének javítása érdekében – gyermekenként gyermeknevelési tá-
mogatásra jogosult.
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(4) Az (1) és (3) bekezdés szerinti támogatásra a gyermek mindkét kor-
mánytisztviselő szülője jogosult, ha a gyermekkel közös háztartásban él.

1. A Kit. egy szakaszon belüli szabályozza az iskolakezdési, valamint a gyermek-
nevelési támogatásra vonatkozó rendelkezések körét, mellyel a jogalkotó szintén a 
gyermeket nevelő kormánytisztviselők élethelyzetén kíván javítani.

2. Az iskolakezdési támogatással a jogalkotó elsősorban azokon a kormánytisztvi-
selőkön kíván segíteni, akik számára a köznevelésben vagy a szakképzésben lévő 
iskolakezdés lényeges anyagi megterhelést jelent (vö. R6. 64. §). Az iskolakezdési 
támogatás iránti kérelmet évente egy alkalommal, a tárgyév augusztus 1-je és 
szeptember 30-a között lehet benyújtani. Az iskolakezdési támogatás gyermeken-
ként járó bruttó összege a tárgyév augusztus 1-jén érvényes havi minimálbér brut-
tó összegének 45%-a.

3. A gyermekneveléssel járó kiadások enyhítését és ezzel a gyermekes családok 
élethelyzetének javítását szolgálja a gyermeknevelési támogatás, amelynek bruttó 
összege alapösszegből és – két vagy több gyermek esetén – a gyermekszámhoz 
igazodó kiegészítő összegből áll (vö. R6. 65. §).

Mindkét juttatás évente tehát csak egyszer, kérelem formájában vehető igény-
be az R6.-ban meghatározott határidőn belül azzal a feltétellel, hogy a kérelmező 
kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyban áll, és a gyermeket a sa-
ját háztartásban neveli. Az iskolakezdési támogatást tanköteles gyermek esetén a 
tankötelessé válásának évétől, gyermeknevelési támogatást már a gyermek meg-
születésétől a tankötelezettség megszűnéséig, valamint a tankötelezettségének 
megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermek 
esetében a huszadik (sajátos nevelési igényű tanuló esetében a huszonharmadik) 
életévének betöltéséig lehet igénybe venni. Itt is elmondható, hogy a gyermek 
mindkét kormánytisztviselője jogosult a támogatásra, amennyiben a gyermeket 
közös háztartásban nevelik.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 162. §-hoz
−	 Kit. XIX. fejezete
−	 R6.

163. § [A táborozás támogatása]

(1) A kormánytisztviselő az óvodás, illetve az iskolás gyermekének nyári 
szünidei felügyelete, valamint táboroztatása költségeihez támogatásra jo-
gosult a Kormány rendeletében meghatározott mértékben és módon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatásra a gyermek mindkét kormány-
tisztviselő szülője jogosult, ha a gyermekkel közös háztartásban él.
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A Kit. lehetőséget biztosít arra is, hogy anyagi támogatást nyújtson azon kormány-
tisztviselők részére, akik számára anyagi megterhelést jelent gyermekeik nyári 
szünidei felügyeletének, illetve táboroztatásának a megszervezése.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 163. §-hoz
−	 Kit. XIX. fejezete
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XXI. FEJEZET

A KÁRTÉRÍTÉSI ÉS A FEGYELMI FELELŐSSÉG (164–166. §)

Fülöp Tímea – Ludányi Dávid

Jogpolitikai célok

1. A Kit. XXI. fejezete tartalmazza a kártérítési és a fegyelmi felelősség legfőbb 
szabályait. A jogalkotó a korábbi szabályozáshoz hasonlóan állapítja meg a kor-
mányzati szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó kártérítési szabályokat, ezen belül 
kormánytisztviselő és a kormányzati igazgatási szerv kártérítési felelősségének 
részletszabályait.

a) A szükséges terminológiai változtatásokon kívül (például a munkáltató megne-
vezése helyett kormányzati igazgatási szerv szerepel) kisebb változtatások mellett 
határozza meg a törvény a kormánytisztviselő szubjektív (vétkességi) felelősségét 
a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség megszegésével okozott 
kár megtérítésével kapcsolatban, ha a kormánytisztviselő nem úgy járt el, ahogy 
az adott helyzetben általában elvárható. Változatlan az a szabály, miszerint a kor-
mánytisztviselői magatartás felróhatóságát, a kár bekövetkeztét és annak mérté-
két, valamint az okozati összefüggést a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormány-
zati igazgatási szervnek kell bizonyítania. A Kit. a Kttv.-ben foglaltak szerint emeli 
át a leltárhiány miatt való felelősség szabályait is azzal az eltéréssel, hogy míg a 
Kttv.-ben a kormánytisztviselő kinevezési okirata rögzítette a munkaköri feladatok 
részeként a kormánytisztviselő számára szabályszerűen átadott és átvett anyag, 
áru (leltári készlet) kezelését, addig a Kit. szabályai szerint az ügyrendben kell ezt 
meghatározni. Érdemi változás, hogy a kormánytisztviselőt rendkívüli méltánylást 
érdemlő körülmények alapján a bíróságon kívül a Közszolgálati Döntőbizottság is 
mentesítheti a kártérítés alól. Ezt a módosítást többek között az indokolja, hogy 
fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozat tárgyában közszolgálati panaszt a 
sérelmesnek tartott munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított 
harminc napon belül a Közszolgálati Döntőbizottsághoz lehet benyújtani, és annak 
döntésével szemben a kormánytisztviselő, illetve a kormányzati igazgatási szerv 
bírósághoz fordulhat (vö. Kit. 168. §). A kormánytisztviselő kártérítési felelősségé-
nek megállapítására – az elévülési idő kivételével – továbbra is a fegyelmi eljárás 
szabályait kell alkalmazni.

b) A törvény a korábbi szabályozást alapul véve rögzíti a kormányzati igazgatási 
szerv kártérítési felelősségére vonatkozó szabályokat. Változatlanul megmarad a 
kormányzati igazgatási szerv objektív (vétkességtől független) kárfelelőssége és a 
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teljes kártérítés elve, azaz a kár és az elmaradt jövedelem megtérítésének a köte-
lezettsége a kormányzati igazgatási szerv részéről.

Kártérítési felelősség Fegyelmi felelősség

1. A felelősség meg-
állapításának alapja

 – kizárólag kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő 
kötelezettség megszegése

2. A felróhatóság

 – általában elvárhatóság: 
nem úgy jár el, ahogy 
az adott helyzetben 
általában elvárható

 – tőle elvárhatóság: 
 kötelezettségét 
 vétkesen megszegi

3. Jogellenes károkozás 
eredménye  – mindig van kár  – nem feltétlenül van kár

32. táblázat: Felelősségi alakzatok a Kit.-ben

2. A jogalkotó jelentős mértékben módosította a fegyelmi eljárás szabályait.  
A legfőbb szabályokat a Kit., a fegyelmi eljárás közös szabályait, valamint az el-
járás egyes szakaszaira (vizsgálat, döntés, tárgyalási szakasz) vonatkozó rendel-
kezéseket az R6. határozza meg. A leglényegesebb változás, hogy míg a korábbi 
szabályozás473 szerint a fegyelmi eljárás második szakaszában (tárgyalás) az ügy 
érdeméről minden esetben egy háromtagú fegyelmi tanács döntött, addig az új 
szabályok értelmében, amennyiben úgy dönt a fegyelmi jogkör gyakorlója, hogy 
nem jelöli ki a fegyelmi tanácsot, döntési jogkörében a fegyelmi eljárást megszün-
tetheti, a fegyelmi felelősséget megállapíthatja, és fegyelmi büntetést szab hat 
ki. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy az eljárás garanciális szabályai ebben az 
esetben is érvényesülnek, hiszen a fegyelmi jogkör gyakorlójának döntését min den 
esetben írásbeli határozatba kell foglalni, valamint még a határozat meghozatala 
előtt az érintett kormánytisztviselőt meg kell hallgatni, melyről jegyzőkönyv is kell 
készíteni.

További érdemi változás az is, hogy míg a korábbi szabályok értelmében a fe-
gyelmi tanács minden esetben köteles volt tárgyalást tartani, addig az új rendelke-
zések alapján a fegyelmi tanács tárgyalás tartása nélkül is kiszabhatja a fegyelmi 
büntetést – a hivatalvesztés kivételével –, amennyiben:

−	 a kormánytisztviselő már a vizsgálat során elismerte a kötelezettségszegé-
sét, és tárgyalás tartását nem kérte;

−	 a tényállás megítélése egyszerűnek minősül, és
−	 a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhető.

473 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárás-
ról.
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3. Tekintettel arra, hogy a Kit. mind a központi, mind pedig a területi kormányzati 
igazgatási szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselők esetében megszüntette a 
szenioritásalapú előmeneteli rendszert, valamint a címadományozást, a jogalkotó 
jelentős mértékben átalakította a fegyelmi vétséget elkövető kormánytisztviselővel 
szemben kiszabható fegyelmi büntetések körét is. Az álláshelyalapú létszámgazdál-
kodás bevezetésével járó módosításokat figyelembe véve, a kormánytisztviselővel 
szemben fegyelmi vétség megállapítása esetén az alábbi büntetések szabhatók ki:

−	 megrovás;
−	 illetménycsökkentés a besorolási kategórián belül;
−	 vezetői álláshelyről nem vezetői álláshelyre helyezés, valamint
−	 hivatalvesztés.

Magyarázat a Kit. §-aihoz

164. § [A kormánytisztviselő kártérítési felelőssége]

(1) A kormánytisztviselő, ha nem úgy járt el, ahogy az adott helyzetben 
általában elvárható, a kormányzati szolgálati jogviszonyából eredő köte-
lezettség megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását, a kár bekövetkez-
tét, illetve mértékét, valamint az okozati összefüggést a kormányzati igaz-
gatási szervnek kell bizonyítania.

(3) A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a kormánytisztviselő négy-
havi illetményét vagy a tartósan külszolgálaton lévő kormánytisztviselő 
négyhavi devizailletményét. Szándékos és súlyosan gondatlan károkozás 
esetén a teljes kárt kell megtéríteni.

(4) Nem kell megtéríteni azt a kárt, amelynek bekövetkezése a károko-
zás idején nem volt előre látható, vagy amelyet a kormányzati igazgatási 
szerv vétkes magatartása okozott, vagy amely abból származott, hogy 
a kormányzati igazgatási szerv kárenyhítési kötelezettségének nem tett 
eleget.

(5) A kormányzati igazgatási szerv vétkes magatartásának kell különö-
sen tekinteni, ha a kár olyan utasítás teljesítéséből keletkezett, amelynek 
következményeire az utasított kormánytisztviselő az utasítást adó figyel-
mét – a 94. § (3) bekezdésében meghatározott módon – előzőleg felhívta.

(6) A kormánytisztviselő vétkességére tekintet nélkül a teljes kárt kö-
teles megtéríteni a visszaszolgáltatási vagy elszámolási kötelezettséggel 
átvett olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén, amelyeket állandóan 
őrizetben tart, kizárólagosan használ vagy kezel.

(7) Mentesül a kormánytisztviselő a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
hiányt elháríthatatlan külső ok idézte elő, vagy a kormányzati igazgatási 
szerv a biztonságos őrzés feltételeit nem biztosította.
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(8) A kormánytisztviselőt a (6) bekezdés szerinti teljes anyagi felelősség 
csak akkor terheli, ha a dolgot jegyzék vagy elismervény alapján aláírásá-
val igazoltan vette át. A dolog több kormánytisztviselő részére megőrzés 
céljából történő átadásánál a jegyzéket vagy elismervényt valamennyi át-
vevő kormánytisztviselőnek alá kell írnia. A kormánytisztviselő meghatal-
mazhatja az átvevőt, hogy a dolgot helyette és nevében átvegye.

(9) A pénztárost, a pénzkezelőt vagy értékkezelőt a (8) bekezdés szerin-
ti jegyzék vagy elismervény nélkül is terheli a felelősség az általa kezelt 
pénz, értékpapír és egyéb értéktárgy tekintetében.

(10) A (6) és (8) bekezdésben meghatározott feltételek meglétét, a kár 
(hiány) bekövetkeztét, illetve mértékét a kormányzati igazgatási szerv bi-
zonyítja.

(11) Ha a megőrzésre átadott dologban megrongálódása folytán kelet-
kezett kár, a kormánytisztviselő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

(12) Leltárhiány a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, 
áruban (leltári készletben) ismeretlen okból keletkezett, a természetes 
mennyiségi csökkenéssel és a kezeléssel járó veszteség mértékét meg-
haladó hiány. Azon anyagok körét, amelyek után természetes mennyiségi 
csökkenés, kezeléssel járó veszteség nem számolható el, valamint a csök-
kenés és a veszteség alsó és felső határát a munkáltatói jogkör gyakorlója 
határozza meg. Egy leltári időszakra a természetes mennyiségi csökkenés, 
illetve a kezeléssel járó veszteség változó mértékben is megállapítható.

(13) Az a kormánytisztviselő, akinek az ügyrendben rögzített feladatai 
közé tartozik a részére szabályszerűen átadott és átvett anyag, áru (leltári 
készlet) kezelése, a keletkezett leltárhiányért vétkességére való tekintet 
nélkül felel.

(14) A leltárhiány miatt való felelősséget csak abban az esetben lehet 
érvényesíteni, ha

a) írásban rögzített a leltárhiányért való felelősség megnevezése és 
mértéke;

b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele megtörtént;
c) a leltárhiányt a kormányzati igazgatási szerv által meghatáro-

zott leltározási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet 
érintő leltárfelvétel során állapítják meg.

(15) Ha a leltárhiányért a (13) bekezdés szerint felelős kormánytisztvi-
selő olyan álláshelyen dolgozik, ahol az átvett leltári készletet állandóan 
egyedül kezeli, a leltárhiány teljes összegéért felel.

(16) A leltárhiányért a (13) bekezdés szerint felelős, valamint a leltári 
készletet kezelő többi kormánytisztviselő a leltárhiányért illetményük ará-
nyában felelnek.

(17) Leltározásnál a kormánytisztviselő, illetve akadályoztatása esetén 
képviselője jelenlétének feltételét biztosítani kell. Ha a kormánytisztvi-
selő a képviseletéről nem gondoskodik, a kormányzati igazgatási szerv e 
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feladat ellátására szakmailag alkalmas, érdektelen képviselőt köteles ki-
jelölni.

(18) A kormánytisztviselő a leltárfelvétel során, illetve a leltárfelvétel 
után a leltározással kapcsolatban észrevételt tehet.

(19) A leltárhiányért fennálló felelősség megállapítására a (26) bekezdés-
ben foglaltak az irányadók azzal az eltéréssel, hogy a felelősséget a leltár-
felvétel befejezését követő hatvan napon belül el kell bírálni. Büntetőeljá-
rás esetén e határidő harminc nap és a bíróság büntetőeljárást befejező 
jogerős vagy véglegessé vált határozatának, vagy az ügyészség, illetve a 
nyomozó hatóság további jogorvoslattal nem támadható eljárást megszün-
tető határozatának a kézbesítését követő nappal kezdődik. A határidő el-
telte után a (13) bekezdés szerint felelős kormánytisztviselőt kártérítésre 
nem lehet kötelezni.

(20) Ha a kárt többen együttesen okozták, azt vétkességük arányában, 
ha ez nem állapítható meg, közrehatásuk arányában viselik. A kárt a kor-
mánytisztviselők egyenlő arányban viselik, ha a vétkesség vagy a közre-
hatás arányát nem lehet megállapítani.

(21) A megőrzésre átadott dolgokban bekövetkezett hiány esetén a kor-
mánytisztviselők illetményük arányában felelnek.

(22) Amennyiben a kárt többen szándékosan okozták, egyetemleges kö-
telezésnek van helye.

(23) Kártérítés címén a károkozó kormánytisztviselő köteles megtéríteni
a) a kormányzati igazgatási szerv vagyonában beállott értékcsök-

kenést,
b) az elmaradt vagyoni előnyt, és
c) a munkáltatói jogkör gyakorlóját ért vagyoni hátrányok kiküszö-

böléséhez szükséges költségeket.
(24) A kárt pénzben kell megtéríteni, kivéve, ha a körülmények a kár ter-

mészetben való megtérítését indokolják.
(25) A kár összegének meghatározásánál:

a) a megrongált dolog kijavítására fordított kiadást – ideértve az 
üzemviteli költséget is – és a kijavítás ellenére még fennmaradó 
esetleges értékcsökkenés mértékét;

b) ha a dolog megsemmisült vagy használhatatlanná vált, illetve, ha 
nincs meg, a károkozás időpontjában érvényes fogyasztói árat 
kell – az avulásra is tekintettel – figyelembe venni.

(26) A kormánytisztviselő kártérítési felelősségének megállapítására a 
fegyelmi eljárásra kormányrendeletben meghatározott szabályokat kell 
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az eljárás megindítására az elévülésre 
vonatkozó rendelkezések az irányadók.

(27) A (26) bekezdéstől eltérően, ha a kormánytisztviselő kormányzati 
szolgálati jogviszonya megszűnik, a munkáltatói jogkör gyakorlója a kor-
mánytisztviselő kártérítési felelősségének megállapítása érdekében köz-
vetlenül bírósághoz fordulhat.
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(28) A kormánytisztviselőt rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények 
alapján a Közszolgálati Döntőbizottság vagy a bíróság a kártérítés alól 
részben mentesítheti. Ennek során különösen a károkozó cselekménnyel 
összefüggő feladatvégrehajtás sürgősségét, valamint egyéb sajátos körül-
ményeit, a felek vagyoni helyzetét, a jogsértés súlyát, a károkozás mérté-
két, a kártérítés teljesítésének következményeit értékeli.

A kártérítési felelősség esetében nem egy közszolgálati jogra speciálisan jellem-
ző jogintézményről van szó, hiszen valamennyi foglalkoztatási jellegű jogviszony 
– így például az Mt. vagy a Kjt. is – szabályozza azt. Ennek oka abban áll, hogy 
ha egy munkáltató szerv kötelezni akarja a foglalkoztatottját a neki okozott kár 
megtérítésére, azt csak jogilag pontosan meghatározott keretek és szabályok kö-
zött teheti meg.474 A kártérítési felelősségnek – a Kit. felelősségi rendszerét alapul 
véve – két iránya lehet (a Kit. ugyanis csak a kormányzati igazgatási szerv és kor-
mánytisztviselő közötti felelősségi jogviszonyokat szabályozza; így a törvény a kár-
térítési-anyagi felelősség harmadik alakzatára, a kormánytisztviselő közigazgatási 
jogkörben, harmadik személynek okozott kárért való felelősségére nem terjed ki). 
Az első, amikor a kormánytisztviselő okoz kárt a kormányzati igazgatási szervnek, 
míg a második, amikor a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselőnek. 
Ha a kormánytisztviselő okoz kárt a kormányzati igazgatási szervnek, annak két 
formája valósulhat meg. Általánosabb a vétkességi felelősség, és ehhez képest 
speciális, ha a kormánytisztviselő vétkességére tekintet nélkül felelős. Másként ala-
kulnak ugyanakkor a kormányzati igazgatási szerv kártérítési felelősségének egyes 
alakzatai; a kormányzati igazgatási szerv mindig objektív felelősséggel tartozik a 
kormánytisztviselőnek okozott kárért, és csak ún. vis maior esetekben mentesül 
kártérítési kötelezettsége alól.475

a) A kormánytisztviselő általános kártérítési felelőssége

1. A Kit. a Kttv.-hez hasonlóan szabályozza a kormánytisztviselő kártérítési felelős-
ségének általános alakzataként a szubjektív alapú vétkességi felelősséget. Felró-
hatóság alatt az adott helyzetben általában elvárható magatartás hiányát értjük, 
míg vétkesség alatt a cselekvő személy akarati fogyatékosságát, amely alapján őt 
felelősség terheli (szándékosság vagy gondatlanság).

Szubjektív felelősség Objektív felelősség

1. szándékos-
ság 2. gondatlanság 1. általános 

megőrzés

2. pénztáros, 
pénzkezelő, 
értékkezelő

3. leltárhiány

33. táblázat: A kormánytisztviselő kártérítési felelősségének alakzatai

474 György (2018a): i. m. 185.
475 György (2018a): i. m. 186.
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A kormánytisztviselő kárfelelőssége csak abban az esetben állapítható meg, ha:
−	 a kormányzati szolgálati jogviszonya fennáll;
−	 a kormányzati szolgálati jogviszonyából eredő kötelezettségét megszegte;
−	 a kötelezettségszegés a kormánytisztviselőnek felróható;
−	 bekövetkezett a kár; illetve
−	 okozati összefüggés van a bekövetkezett kár és a kormánytisztviselő köte-

lezettségszegése között.

A kormányzati szolgálati jogviszonynak a károkozás időpontjában kell fennáll-
nia. Ha a jogviszony a károkozást követően, de még a kárigény érvényesítése előtt 
megszűnik, a munkáltató szerv kárigényének érvényesítése céljából közvetlenül 
 bírósághoz fordulhat (ugyanakkor először felszólítja a volt kormánytisztviselőt a 
kártérítés megfizetésére, és csak ha a felszólítás eredménytelen, a munkáltató 
szerv akkor adja be a keresetet).476 A fentiekkel összefüggésben megemlítendő 
még az, hogy csak a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség meg-
szegése alapozhatja meg a Kit. szerinti kártérítési felelősséget.477 Abban az esetben 
tehát, ha a kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszony helyett például 
polgári jogi jogviszonyból származó kötelezettségeit szegi meg, értelemszerűen 
nem a Kit., hanem a Ptk. szabályait kell alkalmazni. Például tanulmányi szerződés 
esetén a szerződésszegésből eredő kár megtérítésére a Ptk. szerződésszegéssel 
okozott károkért való felelősségre vonatkozó rendelkezései érvényesülnek [vö. Kit. 
151. § (12) bek.].

A korábbi szabályozást alapul véve a kormányzati igazgatási szervnek kell bizo-
nyítania:

−	 a kormánytisztviselő vétkes felelősségét;
−	 a kár bekövetkeztét, illetve annak mértékét; valamint
−	 az okozati összefüggést a bekövetkezett kár és a kormánytisztviselő ma-

gatartása között.

2. A Kit. a Kttv.-vel egyezően határozza meg a kártérítés mértékét, ami alap-
ján a kártérítés mértéke nem haladhatja meg a kormánytisztviselő négyhavi illet-
ményét, illetve tartós külszolgálat esetén a kormánytisztviselő négyhavi deviza-
illetményét. Fontos azonban hangsúlyozni, hogy amennyiben a kormánytisztviselő 
szándékosan vagy súlyos gondatlanságból követte el a károkozást, a teljes kárt 
köteles megtéríteni. A kormánytisztviselő szándékosan okoz kárt a kormányzati 
igazgatási szervnek, ha előre látja cselekményének (mulasztásának) károsító kö-
vetkezményeit, és azokat kívánja (egyenes szándék), vagy azokba belenyugszik 
(eshetőleges szándék).478 Súlyos gondatlanság esetén a kormánytisztviselő ugyan 
előre látja cselekményének károsító következményeit, de könnyelműen bízik azok 
elmaradásában. Ezzel szemben enyhe gondatlanság esetén a kormánytisztviselő 

476 Vö. Bérces (2013): Kttv. 165. §. A munkáltató kártérítési igényének érvényesítése szem-
pontjából nemcsak az tekinthető munkavállalónak, akinek a munkaviszonya a munkáltató-
nál még fennáll. EBH2013. M.1.

477 Hazafi (2015a): i. m. 190.
478 MK 25. számú állásfoglalás.
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azért nem látja előre a kár bekövetkeztének lehetőségét, mert az adott helyzetben 
az általában elvárható gondosságot elmulasztja.479

A kár megtérítése alól mentesül a kormánytisztviselő:
−	 az ún. előreláthatósági szabály értelmében: vagyis, ha a kár bekövetkezé-

se a károkozás idején nem volt előre látható, az előreláthatóság hiányáról 
akkor beszélhetünk, ha a kár a kormánytisztviselő magatartásával csak 
távoli összefüggésben következett be, ami alapján a kormánytisztviselő 
nem számolhatott a kár keletkezésével;

−	 a kormányzati igazgatási szerv vétkes közrehatása esetén: ennek tipikus 
esete lehet, ha a kár olyan utasítás teljesítéséből következett, amelynek 
következményeire a kormánytisztviselő megelőzően felhívta az utasítást 
adó figyelmét [vö. Kit. 94. § (3) bek.];

−	 valamint a kormányzati igazgatási szerv kárenyhítési kötelezettsége telje-
sítésének felróható elmulasztása állapítható meg.

b) A kormánytisztviselő speciális kártérítési felelőssége

1. A jogalkotó a Kttv.-hez hasonlóan határozza meg a megőrzési felelősségre vo-
natkozó szabályokat és a felelősségi alakzat elemeit. A megőrzési felelősségi sza-
bályok értelemszerűen olyan dolgokban bekövetkezett hiány esetén érvényesül-
nek, amelyeket a kormánytisztviselő:

−	 állandóan őrizetben tart;
−	 kizárólagosan használ, vagy
−	 kezel.

Ilyen dolog lehet például egy hivatali mobiltelefon, laptop, notebook stb. Ezek-
ben az esetekben a kormánytisztviselőnek a teljes kárt meg kell térítenie, objektív 
módon, függetlenül a magatartás vétkességétől. Mindazonáltal a teljes kár megté-
rítésére csak azzal a feltétellel kerülhet sor, ha a kormánytisztviselő a dolog átvé-
telét jegyzék vagy elismervény alapján előzetesen aláírásával igazoltan átvette. Ez 
utóbbi alól kivételt képeznek azok a kormánytisztviselők (pénztáros, pénzkezelő, 
értékkezelő), akiket megfelelő dokumentáció hiányában is terhel az objektív fele-
lősség. Utalunk arra azonban, hogy a jegyzék vagy elismervény nem pótolható 
az átadás-átvétel tényének utólagos igazolásával. Meghatározott dolognak több 
kormánytisztviselő részére történő átadásánál a jegyzéket vagy elismervényt vala-
mennyi felelősnek alá kell írnia, a kormánytisztviselők azonban egyik társukat is 
megbízhatják, hogy az átvételt aláírásával a nevükben is igazolja.480 Másként alakul 
a kormánytisztviselő felelőssége, ha a megőrzésre átvett dolog megrongálódik, 
mivel ebben az esetben a felelőssége vétkességi alapúvá válik. Így a kormány-
tisztviselő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az 
adott helyzetben általában elvárható. A bizonyítás a kormánytisztviselő károkozása 
esetén a következőképpen alakul.

479 György (2018a): i. m. 182.
480 MK 113. számú állásfoglalás.
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A kormánytisztviselő bizonyítja481 A kormányzati igazgatási 
szerv bizonyítja

1.

 – a hiányt elháríthatatlan külső ok idézte 
elő (például rongálás, lopás stb.), ha az 
okot a kormánytisztviselő elháríthatta 
volna, még abban az esetben is felel, ha 
gondatlanság sem terheli azzal össze-
függésben, hogy végül a károkozás oka 
bekövetkezett482

 – a megőrzési felelősség-
hez szükséges feltételek 
 teljesültek

2.

 – a kormányzati igazgatási szerv a bizton-
ságos őrzés feltételeit nem biztosította

 – a kormánytisztviselő a dolgot 
visszaszolgáltatási vagy 
elszámolási kötelezettséggel 
vette át

3.

 – ha a megőrzésre átadott dologban 
megrongálódás miatt keletkezett kár, 
mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, 
hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzet-
ben általában elvárható

 – a kormánytisztviselő a dolgot 
állandóan őrizetben tartotta, 
kizárólagosan használta vagy 
kezelte

4.

 – ha a kormánytisztviselő az átadás-átvé-
tel időpontjában a dolgot kifogás nélkül 
vette át, és utóbb arra hivatkozik, hogy 
az átvett dolog mennyisége és közölt 
minősége eltéréseket mutat, vagy a 
dolog nem azonos az átvételi jegyzéken 
vagy elismervényen feltüntetett dolog-
gal, mindezek hitelt érdemlő bizonyítása 
őt terheli483

 – a kormánytisztviselő a dolgot 
jegyzék vagy elismervény 
alapján, aláírásával igazoltan 
vette át (kivéve a pénztárost, 
a pénz- és értékkezelőt)

5. –  – a kár (hiány) bekövetkeztét 
és annak mértékét

34. táblázat: A bizonyítás módjai a kormánytisztviselő kárfelelőssége esetén

2. A jogalkotó érdemi változás nélkül emelte át a korábbi joganyagból a leltár-
hiányért való objektív felelősség szabályait is. A leltárhiányért való felelősség a 
megőrzési felelősség speciális esete. Leltárhiány a kezelésre átadott és átvett 
anyagban, áruban (a továbbiakban együtt: leltári készletben) ismeretlen okból 
keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenés és a kezeléssel járó veszteség 
mértékét meghaladó hiány.484 Ha a hiány oka ismert, akkor az általános felelősségi 
szabályok alapján kell megvizsgálni, ok-okozati összefüggésbe hozható-e valamely 
kormánytisztviselő felróható magatartásával, és ennek alapján a kár vétkességi 

481 Ez esetben a kormánytisztviselő mentesül a kár megtérítése alól.
482 Bérces (2013): Kttv. 161. §.
483 MK 113. számú állásfoglalás.
484 Hazafi (2015a): i. m. 192.
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alapon történő megtérítésére kerülhet sor.485 A leltárhiányért való felelősség meg-
állapítására az alábbi konjunktív feltételek fennállása esetén kerülhet sor:

−	 a kormányzati igazgatási szerv ügyrendje a kormánytisztviselő feladat-
körében rögzíti a részére szabályszerűen átadott és átvett leltári készlet 
kezelését, valamint az esetleges leltárhiányért való felelősség megnevezé-
sét és mértékét;

−	 a leltári készlet átadása és átvétele szabályszerűen megtörtént;
−	 a leltárhiányt a kormányzati igazgatási szerv által meghatározott leltáro-

zási rend szerint lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel 
során állapítják meg.

Érdemi változás tehát, hogy a leltári készlet kezelését mint feladatot nem a kor-
mánytisztviselő kinevezési okmányában, hanem a kormánytisztviselőt foglalkozta-
tó kormányzati igazgatási szerv ügyrendjében kell meghatározni. További feltétel 
azonban az is, hogy a leltározásnál a kormánytisztviselő – akadályoztatása esetén 
a képviselője – jelenlétét biztosítani kell (vö. Kit. 70. §). A törvény különbséget 
tesz a leltárhiány megtérítésével kapcsolatban úgy, hogy a leltári készletet a kor-
mánytisztviselő egyedül, vagy több kormánytisztviselő kollégájával együtt kezelte. 
Ennek alapján, ha a kormánytisztviselő:

−	 egyedül kezelte az átvett leltári készletet, akkor a leltárhiány teljes össze-
géért felel;

−	 a többi kormánytisztviselővel együtt kezelte az átvett leltári készletet, ak-
kor a leltárhiányért illetményük arányában felelnek.

A kormánytisztviselő a leltárhiányért vétkességére tekintet nélkül felel, ebből 
fakadóan csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy elháríthatat-
lan ok (vis maior) okozta a kár bekövetkezését. A jogalkotó egyebekben a Kttv.-
vel megegyezően határozza meg a leltárhiányért való felelősség érvényesítéséhez 
szükséges eljárási határidőket is.

c) A kár megtérítésének szabályai

1. Az együttes károkozás szabályain a jogalkotó érdemben nem változtatott. A Kit. 
előírja, hogy amennyiben a kárt több kormánytisztviselő együttesen okozta, akkor 
azt:

−	 vétkességük arányában, vagy
−	 közrehatásuk arányában viselik (amennyiben a vétkességük nem állapít-

ható meg);
−	 egyenlő arányban viselik, ha a vétkesség vagy a közrehatás arányát nem 

lehet megállapítani;
−	 illetményük arányában felelnek a megőrzésre átadott dolgokban bekövet-

kezett hiány esetén.

485 Bérces (2013): Kttv. 162. §.
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A kormánytisztviselők egyetemleges kötelezésére csak szándékos károkozás 
esetén van lehetőség.486 Ennek értelmében bármelyik károkozótól követelhető az 
egész kár megtérítése, mindazonáltal az egyetemlegesen kötelezett kormánytiszt-
viselő megtérítési igényt támaszthat a többi károkozóval szemben (eltérő felróha-
tóságuk vagy közrehatásuk aránya szerint). Hangsúlyozandó, hogy ez nem jelent-
heti közszolgálati jogvita alapját.487

2. A Kit. a Kttv.-hez hasonlóan határozza meg a kár megtérítésére vonatkozó sza-
bályokat, amelyeket az alábbi táblázat foglalja össze.

A kár megtérítésére vonatkozó szabályok

1. A kár elemei

a) a vagyonban beállott értékcsökkenés

b) az elmaradt vagyoni előny

c) a vagyoni hátrány kiküszöböléséhez szükséges 
költségek

2. A kár megtérítésének 
módja

a) pénzben (általános szabály szerint)

b) természetben (ha a körülmények ezt indokolják)

3.
A kár összegének meg-
határozása során figye-

lembe kell venni

a) a megrongált dolog kijavítására fordított kiadást 
és a fennmaradó esetleges értékcsökkenés mér-
tékét

b) ha a dolog megsemmisült vagy használhatatlanná 
vált, vagy nincs meg, akkor a károkozás időpont-
jában érvényes fogyasztói árat

35. táblázat: A kár megtérítésének szabályai

A vagyonban beállott értékcsökkenés annak következménye, hogy a károsult 
valamely dolga megsemmisül, megsérül, eltűnik, vagy elveszik. A kár összegének 
meghatározása az értékcsökkenés alapján történik. Ha a károkozással a kormány-
zati igazgatási szerv oldalán kereset- vagy jövedelemveszteség keletkezik, akkor 
elmaradt vagyoni előnyről van szó. A kormányzati igazgatási szervet ért vagyoni 
hátrányok kiküszöböléséhez szükséges költségek járulékosan szoktak felmerülni, 
és általában közvetett okozati összefüggésben állnak a károkozással.488

3. Az elévülési idő kivételével a kártérítési felelősség megállapítása során is a 
fegyelmi eljárás szabályait kell alkalmazni. Ez azt jelenti, hogy a fegyelmi eljárás 
megindítására előírt határidők helyett általános szabály szerint a kár bekövetkezé-
sétől számított három év – bűncselekménnyel okozott kár esetében öt év, vagy ha  
 
486 MK 35. számú állásfoglalás.
487 Hazafi (2015a): i. m. 192.
488 Hazafi (2015a): i. m. 193.
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a cselekmény elévülési ideje ennél hosszabb, akkor annyi év – áll a kormányzati 
igazgatási szerv rendelkezésére a kártérítési igényének érvényesítéséhez. Az elé-
vülési idő a károkozás időpontjától (jogellenes állapot esetén, annak megszűné-
sekor) kezdődik, amely meg is szakadhat. A megszakítás után az elévülési idő új-
rakezdődik. Amennyiben a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya 
megszűnik, akkor a munkáltatói jogkör gyakorlójának lehetősége van közvetlenül 
a bírósághoz fordulni.

Új rendelkezés, hogy a kormánytisztviselőt a kártérítés alól a bíróságon kívül a 
Közszolgálati Döntőbizottság is mentesítheti rendkívüli méltánylást érdemlő körül-
mények alapján. A módosítást többek között az indokolta, hogy a Kit. rendelkezé-
sei alapján a Közszolgálati Döntőbizottság is elbírálhatja a fegyelmi és kártérítési 
ügyben hozott határozat kapcsán benyújtott közszolgálati panaszt. Hangsúlyozni 
kell, hogy a mentesítés teljes soha nem lehet, az kizárólag részben valósulhat 
meg. A Közszolgálati Döntőbizottság döntésével szemben bármelyik félnek joga 
van a továbbiakban bírósághoz fordulni (vö. Kit. 168. §).

Kapcsolódó jogi szabályozás a 164. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kjt.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 Ptk.

Kapcsolódó joggyakorlat a 164. §-hoz
−	 EBH2013. M.1.
−	 MK 25. számú állásfoglalás
−	 MK 35. számú állásfoglalás
−	 MK 113. számú állásfoglalás

165. § [A kormányzati igazgatási szerv kártérítési felelőssége]

(1) A kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselőnek a kormány-
zati szolgálati jogviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességé-
re tekintet nélkül, teljes mértékében felel.

(2) Mentesül a kormányzati igazgatási szerv a felelősség alól, ha bizo-
nyítja, hogy

a) a kárt ellenőrzési körén kívül eső olyan körülmény okozta, amely-
lyel nem kellett számolnia és nem volt elvárható, hogy a károkozó 
körülmény bekövetkezését elkerülje, vagy a kárt elhárítsa, vagy

b) a kárt kizárólag a károsult elháríthatatlan magatartása okozta.
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(3) Nem kell megtéríteni
a) azt a kárt, amellyel kapcsolatban a kormányzati igazgatási szerv 

bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre 
látható,

b) a kárnak azt a részét, amelyet a kormánytisztviselő vétkes ma-
gatartása idézett elő, vagy amely abból származott, hogy a kor-
mánytisztviselő kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget.

(4) A kormánytisztviselő bizonyítja, hogy a károkozás a kormányzati 
szolgálati jogviszonyával okozati összefüggésben következett be.

(5) A kár megtérítésére a 164. § (1)–(3) bekezdésében foglalt rendelke-
zéseket megfelelően kell alkalmazni.

(6) A kormánytisztviselő kirendelése vagy kormányzati érdekből történő 
kirendelése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlók felelőssége egyetem-
leges.

(7) A kormányzati igazgatási szervet az (1) bekezdés szerint terheli a 
felelősség a kormánytisztviselő munkahelyre bevitt tárgyaiban, dolgaiban 
bekövetkezett károkért.

(8) A kormányzati igazgatási szerv előírhatja a munkahelyre bevitt dol-
gok megőrzőben való elhelyezését vagy a bevitel bejelentését. A munkába 
járáshoz vagy a munkavégzéshez nem szükséges dolgok csak a munkálta-
tó engedélyével vihetők be. E szabályok megsértése esetén a kormányzati 
igazgatási szerv a bekövetkezett kárért csak szándékos károkozása ese-
tén felel.

(9) A kormányzati szolgálati jogviszony körében az elmaradt jövedelem 
megállapításánál az elmaradt illetményt és azon rendszeres juttatások 
pénzbeli értékét kell figyelembe venni, amelyekre a kormánytisztviselő a 
kormányzati szolgálati jogviszony alapján az illetményén felül jogosult, 
feltéve, ha azokat a károkozás bekövetkezését megelőzően rendszeresen 
igénybe vette.

(10) A kormányzati szolgálati jogviszonyon kívül elmaradt jövedelem-
ként a sérelem folytán elmaradt egyéb rendszeres, jogszerűen megszer-
zett jövedelmet kell megtéríteni.

(11) Meg kell téríteni azt a kárt is, amelyet a kormánytisztviselő a sére-
lemből eredő jelentős fogyatékossága ellenére, rendkívüli munkateljesít-
ménnyel hárít el.

(12) Nem kell megtéríteni azon juttatások értékét, amelyek rendelteté-
sük szerint csak munkavégzés esetén járnak.

(13) A dologi kár összegét a kártérítés megállapításakor érvényes fo-
gyasztói ár alapján kell meghatározni.

(14) A dologi kár összegét az avulás figyelembevételével kell kiszámí-
tani. Kárként a javítási költséget kell figyelembe venni, ha a dologban oko-
zott kár az értékcsökkenés nélkül kijavítható.
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(15) A kormányzati igazgatási szerv köteles megtéríteni a kormánytiszt-
viselő hozzátartozójának a károkozással összefüggésben felmerült kárát is.

(16) Az eltartott hozzátartozó, ha a károkozással összefüggésben a kor-
mánytisztviselő meghal, az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően olyan 
összegű tartást pótló kártérítést is igényelhet, amely szükségletének – a 
tényleges vagy az elvárhatóan elérhető illetményét, jövedelmét is figye-
lembe véve – a sérelem előtti színvonalon való kielégítését biztosítja.

(17) A kártérítés összegének kiszámításánál le kell vonni
a) a társadalombiztosítás vagy az önkéntes kölcsönös biztosító 

pénztár által nyújtott ellátást,
b) amit a kormánytisztviselő megkeresett vagy az adott helyzetben 

elvárhatóan megkereshetett volna,
c) amihez a kormánytisztviselő (hozzátartozója) a megrongálódott 

dolog hasznosításával hozzájutott,
d) amihez a jogosult a károkozás folytán megtakarított kiadások 

eredményeként jutott hozzá.
(18) A kártérítés alapjául szolgáló jövedelem meghatározásánál a jöve-

delmet – a jogosultat a társadalombiztosítási szabályok szerint terhelő – 
járulékkal csökkentett összegben kell figyelembe venni.

(19) Kártérítésként járadékot is meg lehet állapítani. Rendszerint jára-
dékot kell megállapítani akkor, ha a kártérítés a kormánytisztviselő vagy 
vele szemben tartásra jogosult hozzátartozója tartását vagy tartásának 
kiegészítését hivatott szolgálni.

(20) A kormányzati igazgatási szerv olyan összegű általános kártérítés 
megfizetésére köteles, amely a károsult teljes anyagi kárpótlására alkal-
mas, ha a kár vagy egy részének mértéke pontosan nem számítható ki. 
Általános kártérítés járadékként is megállapítható.

(21) A károsult, a kormányzati igazgatási szerv, vagy felelősségbiztosí-
tás alapján nyújtott kártérítés esetén a biztosító, ha a kártérítés megálla-
pítása után a körülményekben lényeges változás következik be, a megál-
lapított kártérítés módosítását kérheti.

(22) A kártérítés módosításának alapjául szolgáló illetményváltozás 
mértékének meghatározásánál a munkáltatói jogkör gyakorlójának a ká-
rosultat a sérelem bekövetkezésekor foglalkoztató szervezeti egységé-
nél, a károsulttal azonos feladatot ellátó kormánytisztviselők ténylegesen 
megvalósult átlagos, éves illetményváltozásának a mértéke az irányadó. 
Azonos feladatot ellátó kormánytisztviselők hiányában a módosítás alap-
jaként a szervezeti egységnél megvalósult átlagos éves illetményváltozást 
kell figyelembe venni.

(23) A kormányzati igazgatási szerv és a biztosító a szükséghez képest 
a kormánytisztviselőtől, illetve hozzátartozójától a munkavégzésből szár-
mazó jövedelméről, jövedelmi viszonyairól évente igazolást kérhet.

(24) A kormányzati igazgatási szerv a károsultat tizenöt napon belül ér-
tesíti, ha a kártérítés mértékének módosítását megalapozó illetményvál-
tozást hajtott végre.
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(25) A kormányzati igazgatási szerv a károkozásról való tudomásszer-
zéstől számított tizenöt napon belül köteles a károsultat felhívni kárigénye 
előterjesztésére. A kormányzati igazgatási szerv a kárigény bejelentésére 
tizenöt napon belül írásbeli, indokolt választ ad.

(26) Az elévülés szempontjából önállónak kell tekinteni
a) az illetmény és a táppénz,
b) az illetmény és a sérelem folytán csökkent kereset, valamint
c) az illetmény és a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyug-

díj, rokkantsági ellátás vagy rehabilitációs ellátás
különbözetének megtérítése iránti igényt.
(27) Ha a sérelemmel összefüggésben több és egymástól eltérő időpont-

ban esedékes újabb elkülönülő kárigény származik, ezek elévülési idejét 
egymástól függetlenül, az egyes igények esedékessé válásától kezdődően, 
külön-külön kell számítani.

(28) Az elévülési idő az (1) bekezdésben foglalt megkülönböztetéssel
a) a táppénz első fizetésének napjától,
b) attól az időponttól, amikor a sérelem folytán bekövetkezett mun-

kaképesség-csökkenés, egészségkárosodás első ízben vezetett 
jövedelem kiesésben megmutatkozó károsodásra,

c) a rokkantsági nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj, rokkantsági 
ellátás vagy rehabilitációs ellátás folyósításának időpontjától

kezdődik.
(29) Járadékigény hat hónapnál régebbi időre visszamenőleg csak akkor 

érvényesíthető, ha a jogosultat a követelés érvényesítésében mulasztás 
nem terheli, illetve a munkáltató a (25) bekezdésben meghatározott köte-
lezettségét elmulasztotta. Három évnél régebbi időre visszamenőleg jára-
dékigény nem érvényesíthető.

1. A Kit. a korábbi szabályozással egyezően határozza meg a kormányzati igaz-
gatási szerv kártérítési felelősségére vonatkozó szabályokat. Amennyiben a kor-
mányzati igazgatási szerv kárt okoz a kormánytisztviselőnek, abban az esetben az 
objektív felelősség szabályai érvényesülnek, azaz a kormányzati igazgatási szerv a 
kormányzati szolgálati jogviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességtől 
függetlenül, teljes mértékben felel.

A bizonyítás a kormányzati igazgatási szerv kártérítési felelőssége esetében a 
következőképpen alakul.
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A kormánytisztviselő  
bizonyítja

A kormányzati igazgatási szerv  
bizonyítja489

1.  – kára keletkezett

 – a kárt az ellenőrzési körén kívül eső 
olyan körülmény okozta, amellyel nem 
kellett számolnia, és nem volt elvárha-
tó, hogy a károkozó körülmény bekö-
vetkeztét elkerülje, vagy a kárt elhá-
rítsa

2.  – a kár mértékét  – a kárt kizárólag a károsult elhárítha-
tatlan magatartása okozta

3.
 – a károkozás a kormányzati szolgá-

lati jogviszonyával okozati össze-
függésben következett be

–

36. táblázat: A bizonyítás módjai a kormányzati igazgatási szerv kárfelelőssége esetén

A kormányzati igazgatási szerv ellenőrzési körébe olyan körülmények tartoz-
nak, amelyekre tevékenysége során befolyása van, így például ilyen körülmények 
lehetnek a munkavégzés feltételei. Ha a kárt egy ilyen körülmény okozta, maradva 
az iménti példánál, nem voltak biztosítva a biztonságos munkavégzés feltételei, a 
kormányzati igazgatási szerv nem mentesülhet a felelősség alól [vö. Kit. 91. § (1) 
bek. c) pont]. A mentesüléshez önmagában azonban nem elegendő, hogy a kár 
bekövetkezésének oka a kormányzati igazgatási szerv ellenőrzési körén kívül esett 
(például nem a munkavégzés feltételeiben következett be a kár), az is szükséges 
feltétel, hogy a károkozó körülménnyel a szerv nem számolhatott, és így nem volt 
elvárható, hogy a károkozó körülmény bekövetkeztét elkerülje vagy a kárt elhárít-
sa (például csőtörés okoz kárt a kormányzati igazgatási szerv által bérelt irodaház 
épületében, a kormánytisztviselők dolgaiban). A kormányzati igazgatási szerv to-
vábbi két feltétel együttes fennállása esetén is mentesül a felelősség alól; ha a kárt 
kizárólag a kormánytisztviselő magatartása okozza és a magatartás elháríthatatlan 
a szerv részéről.490

A Kit. meghatározza az ún. kármegosztásra alapul szolgáló körülményeket, 
azaz azokat az eseteket, amikor a kormányzati igazgatási szervnek nem kell a kárt 
vagy annak egy részét megtérítenie.491 A kormányzati igazgatási szervnek nem 
kell megtérítenie azt a kárt, amellyel kapcsolatban a kormányzati igazgatási szerv 
bizonyítja, hogy bekövetkezése a károkozás idején nem volt előre látható, illetve 
a kárnak azt a részét, amelyet a kormánytisztviselő vétkes magatartása okozott, 
vagy amely abból származott, hogy a kormánytisztviselő nem tett eleget káreny-
hítési kötelezettségének. A törvény garanciális szabályként rögzíti a munkáltatói 

489 Ez esetben a kormányzati igazgatási szerv mentesül a kár megtérítése alól.
490 Vö. Hazafi (2015a): i. m. 193.
491 MK 29. számú állásfoglalás.
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jogkört gyakorlók egyetemleges felelősségét a kormánytisztviselő kirendelése vagy 
kormányzati érdekből történő kirendelés esetén.492

2. A törvény az általános, azaz az objektív kárfelelősségi szabályt alkalmazza a 
kormánytisztviselők munkahelyére bevitt tárgyaiban, dolgaiban keletkezett károk 
megtérítése esetében is. A kormányzati igazgatási szerv ugyanakkor előírhatja a 
munkahelyre bevitt dolgok megőrzőben való elhelyezését, illetve a bevitel bejelen-
tését. Ennek értelmében a kormányzati igazgatási szerv adott esetben meg is tilt-
hatja a munkavégzéshez nem szükséges dolgok bevitelét. Ilyenkor a kormányzati 
igazgatási szerv a kárért kizárólag szándékos károkozás esetén fel.493

3. A jogalkotó érdemi változtatás nélkül rögzíti a kártérítés összegének meghatá-
rozására irányadó szabályokat, amennyiben a kár illetmény vagy jövedelem elma-
radásában jelentkezik. A kormányzati igazgatási szerv az alábbi károkat köteles 
megtéríteni:

−	 a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának körében elma-
radt illetményt, jövedelmet (valamint az illetményen felüli rendszeres jut-
tatásokat);

−	 a kormányzati szolgálati jogviszonyon kívül elmaradt jövedelmet;
−	 a dologi kárt és a felmerülő költségeket;
−	 a hozzátartozó kárát, valamint
−	 a hozzátartozói tartást.

Személyiségi jogsértés esetén sérelemdíj követelhető, amely pusztán a jogsér-
tés bekövetkezésére tekintettel illeti meg a kormánytisztviselőt (vö. Kit. 67. §). 
A korábbi szabályokkal összhangban a törvény meghatározza azokat a tételeket, 
amelyek a kártérítés összegét csökkentik (például táppénz). Ennek a célja az, hogy 
olyan helyzet jöjjön létre, mintha a kár nem is következett volna be. Ha a károsult 
így kedvezőbb helyzetbe kerülne, az mindezzel ellentétes célú volna.

4. A Kit. megtartja annak lehetőségét, hogy pénzbeli kártérítést ne csak egy ösz-
szegben, hanem járadék formájában is meg lehessen állapítani abban az esetben, 
ha a kártérítés a kormánytisztviselő vagy vele szemben tartásra jogosult hozzátar-
tozója tartását vagy tartásának kiegészítését hivatott szolgálni. Amennyiben a kár 
vagy a kár részének mértéke pontosan nem határozható meg, olyan kártérítést 
kell megállapítani, amely a károsult teljes anyagi kárpótlására alkalmas. Ugyanak-
kor azt is hangsúlyozni kell, hogy amennyiben a megállapított kártérítés alapjául 
szolgáló körülményekben bármilyen irányú, lényeges változás következik be (pél-
dául illetményváltozás), a kártérítés összege módosulhat. Ez elsősorban a járadék  
 

492 Vö. MK 123. számú állásfoglalás.
493 Vö. MK 22. számú állásfoglalás. A munkáltató munkavállalóinak vagy egy részüknek kultu-

rális, sport- vagy egyéb rendezvényére a munkavállaló által bevitt dologban bekövetkezett 
kár esetén a kártérítési felelősségre irányadó jogszabály meghatározása attól függ, hogy a 
károkozás a munkaviszonnyal kapcsolatos-e.
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formájában megállapított kártérítéseket érinti. Így például a járadék felemelése 
csak olyan béremelkedésre alapozottan érvényesíthető, amely a foglalkoztatottat 
is érintette volna, ha a jogviszonyával összefüggésben nem éri egészségkároso-
dás. Ezzel összefüggésben írja elő a jogalkotó a tájékoztatási kötelezettséget (vö. 
Kit. 63. §).494

5. A kártérítési igény elévülésére a Kit. általános elévülési szabályai alkalmazandók 
(vö. Kit. 98. §). Általános szabály szerint a kártérítés a károkozás bekövetkezte-
kor nyomban esedékes és a kártérítési igény három év alatt évül el. Ez utóbbi alól 
kivételt képez az ún. szakaszos elévülés, amikor ugyanabból a károkozási esetből 
többféle kártérítési igény keletkezik, így azok egymástól függetlenül, önállóan is 
érvényesíthetők. Így ha az egészségkárosodással okozati összefüggésben több, és 
egymástól eltérő időben esedékes elkülönülő járadékigény származik, ezek elé-
vülési idejét egymástól függetlenül, az egyes igények esedékessé válásától kez-
dődően, külön-külön kell számítani.495 Ennek alapján rögzíti a törvény, hogy az 
elévülés szempontjából mely tételeket kell önállónak tekinteni, és ezek elévülési 
idejét hogyan kell számítani. A törvény változatlanul rögzíti azt a garanciális sza-
bályt, miszerint a járadékigényt az általános elvülési határidőtől szűkebb időbeli 
korlátokkal lehet érvényesíteni.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 165. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 Ptk.

Kapcsolódó joggyakorlat a 165. §-hoz
−	 MK 22. számú állásfoglalás
−	 MK 29. számú állásfoglalás
−	 MK 93. számú állásfoglalás
−	 MK 111. számú állásfoglalás
−	 MK 123. számú állásfoglalás

166. § [A fegyelmi felelősség]

(1) Fegyelmi vétséget követ el a kormánytisztviselő, ha kormányzati 
szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségét vétkesen megszegi.

(2) A fegyelmi vétséget elkövető kormánytisztviselővel szemben kiszab-
ható fegyelmi büntetések:

a) megrovás,
b) illetménycsökkentés besorolási kategórián belül,

494 Vö. MK 111. számú állásfoglalás.
495 MK 93. számú állásfoglalás.
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c) vezetői álláshelyről nem vezetői álláshelyre helyezés,
d) hivatalvesztés.

(3) A kormánytisztviselő a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll
a) a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott büntetésnél 1 évig;
b) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott büntetés végrehajtá-

sától számított 2 évig;
c) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott büntetésnél 3 évig.

Az időtartam elteltével a fegyelmi büntetést minden nyilvántartásból tö-
rölni kell.

(4) A kormánytisztviselő a fegyelmi büntetéséről a kormányzati szolgála-
ti jogviszony tartama alatt köteles számot adni. Ha a kormányzati szolgá-
lati jogviszony hivatalvesztés miatt szűnt meg, a volt kormánytisztviselő 
kormányzati igazgatási szervnél három évig nem alkalmazható.

(5) A kormánytisztviselő a fegyelmi eljárás megindulásától kezdődően 
kérheti az azonnali hatályú felmentését. Ebben az esetben végkielégítés 
nem illeti meg.

(6) A vizsgálóbiztos javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója a fegyel-
mi eljárás alá vont kormánytisztviselőt legfeljebb a fegyelmi határozat ki-
hirdetéséig állásából felfüggesztheti, ha jelenléte a tényállás tisztázását 
gátolná vagy a kötelezettségszegés súlya és jellege a munkahelytől való 
távoltartást indokolja.

(7) Azonnal meg kell szüntetni a felfüggesztést, ha annak indoka már 
nem áll fenn.

(8) A felfüggesztés idejére illetmény jár, ennek azonban 50%-át a fel-
függesztés megszüntetéséig vissza kell tartani. A visszatartott összeget a 
fegyelmi határozat jogerőre emelkedése után ki kell fizetni, kivéve, ha a 
hivatalvesztést kimondó határozat véglegessé vált.

(9) A kormányzati igazgatási szerv megrovás fegyelmi büntetést fegyel-
mi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhat, amennyiben a tényállás megí-
télése egyszerű és a kötelezettségszegést a kormánytisztviselő elismeri.

(10) Fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén a munkálta-
tói jogkör gyakorlója köteles az eljárást megindítani. Nem lehet fegyelmi 
eljárást indítani, ha a kötelezettségszegés felfedezése óta három hónap, 
illetve a fegyelmi vétség elkövetése óta három év eltelt.

(11) Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a határidőket a 
belföldre történő visszaérkezéstől kell számítani, kivéve a tartós külszol-
gálat esetén, külföldön elkövetett kötelezettségszegést.

(12) A fegyelmi eljárás részletszabályait a Kormány rendeletében álla-
pítja meg.

1. A kormánytisztviselőket munkavégzésük során fokozott felelősség terheli. Ez 
elsősorban abból fakad, hogy jelentős részük közhatalom birtokában jár el, mun-
kavégzésük (szolgálatuk) közvetlenül vagy közvetetten valamilyen közszükséglet 
megvalósítására, közfeladat ellátására, vagy éppen közszolgáltatás nyújtására irá-
nyul. Mindez azt eredményezi, hogy kötelezettségeik számosabbak – például a 
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(magán)munkajogviszonyban álló munkavállalókéhoz képest –, és így többféle mó-
don és eljárás mentén is – egyfajta összetett rendszerben – felelősségre vonhatók. 
A jogintézmény célja tehát kettős; egyfelől lehetővé teszi a kötelezettségszegő ma-
gatartást elkövető kormánytisztviselő felelősségre vonását, másfelől azonban védi 
is őt az esetleges munkáltatói visszaélésekkel szemben.496 A felelősségre vonás sza-
bályait ennek érdekében a Kit. – akárcsak a korábbi jogállási törvények tették497 –  
két szinten határozza meg; a legfontosabb garanciákat és anyagi jogi szabályokat 
maga a törvény rendezi, míg alsóbb szinten a Kit. vonatkozó végrehajtási rendelete 
rögzíti a fegyelmi eljárás részletszabályait.

2. A Kit. szerint a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségek vétkes 
megszegése teremti meg a fegyelmi felelősség megállapításának alapját – ekkor 
beszélhetünk fegyelmi vétségről.498 Fegyelmi vétség csak abban az esetben állapít-
ható meg, ha a kormánytisztviselő egyrészt kormányzati szolgálati jogviszonyban 
áll; másrészt a kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettségét szegte 
meg; harmadrészt magatartása vétkes volt. Fontos, hogy ezek konjunktív feltéte-
lek, tehát a kormánytisztviselő fegyelmi felelősségre vonása kizárólag ezek együt-
tes fennállása alapján lehetséges.

a) Az előbbi feltétel egyfelől azt jelenti, hogy csak kormányzati szolgálati jogvi-
szonyban álló személy vonható felelősségre fegyelmi vétség elkövetése alapján.499 
Másfelől azonban a munkáltató munkajogi fölérendeltségére is utal.500 Azaz nem 
elegendő, ha a kormánytisztviselő a kötelességszegő magatartás elkövetésekor 
kormányzati szolgálati jogviszonyban állt, szükséges feltétel az is, hogy a jogvi-
szonya a fegyelmi eljárás lefolytatásakor is fennálljon.501 Amennyiben ugyanis a 
jogviszonya a cselekmény elbírálása során már nem áll fenn, abban az esetben az 
eljárás nem indítható meg, és a folyamatban lévő eljárást is meg kell szüntetni [vö. 
R6. 102. § (4) bek. a) pont, 106. § a) pont]. Ha a kormányzati szolgálati jogviszony 
hivatalvesztés miatt szűnt meg, a volt kormánytisztviselő kormányzati igazgatási 
szervnél három évig nem alkalmazható.

b) A foglalkoztatási jogviszonyok tartamjellegéből következik, hogy a kötelezett-
ségek – és jogok – köre tételesen felsorolhatatlan. A kormánytisztviselő főkö-
telezettsége a munkavégzési és rendelkezésre állási kötelezettség, ezek mellett 
azonban a jogviszony számos pontján találhatunk különféle mellékkötelezettsége-

496 György (2018a): i. m. 179. Vö. György (2007): i. m. 175.
497 Vö. Hazafi (2015b): i. m. 180.
498 Vö. Hazafi (2012): i. m. 280.
499 A kormányzati szolgálati jogviszony – így a fegyelmi felelősség – szabályainak egyéb, a Kit. 

hatálya alatt álló jogviszonyokra történő analóg alkalmazásáról vagy éppen kizárásáról a 
Kit. valamennyi esetben külön rendelkezik.

500 A köztisztviselővel szemben eljáró fegyelmi tanács elnökének az eljárás alá vonttal szem-
ben munkáltatói jogkörrel kell rendelkeznie, aki (a köztisztviselő) köteles teljesíteni a felet-
tese utasítását. EBH2010. 2253.

501 Így a tisztviselő halála esetén az ellene folyamatban levő fegyelmi eljárást is meg kell szün-
tetni. MK 63. számú állásfoglalás.
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ket is. A jogalkotó számtalan helyen előírja, hogy a kormánytisztviselőnek milyen 
kötelezettségeknek kell eleget tennie, illetve milyen magatartásmódot kell követ-
nie, amelynek megszegése megalapozhatja a fegyelmi felelősséget. Arra azon-
ban utalnunk kell, hogy nemcsak a Kit. vagy annak végrehajtási rendeletei tartal-
mazhatnak ilyen kötelezettségeket. A Kit. 93. § (1) bek. e) pontja úgy fogalmaz, 
hogy a kormánytisztviselő köteles a feladatait a köz érdekében, a tőle elvárható 
szakértelemmel és gondossággal, a jogszabályoknak és a vezetői döntéseknek 
megfelelően ellátni. (Ez fordítva, a kormányzati igazgatási szerv kötelezettségeiből 
egyaránt levezethető, hiszen a kormányzati igazgatási szerv köteles a kormány-
tisztviselőt a kinevezésében foglaltak és a jogszabályok, valamint a közszolgálati 
szabályzat alapján az adott álláshelyen foglalkoztatni [vö. 91. § (1) bek. b) pont]. 
A kormányzati igazgatási szerv foglalkoztatási kötelezettségéből pedig lényegében 
további kormánytisztviselői kötelezettségek következnek.) Ezekből a rendelkezé-
sekből egyértelműen következik, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyra más 
jogszabályok (ezek alapján a kinevezés tartalmi elemei is)502 és vezetői döntések 
is meghatározhatnak kötelezettségeket. A Kit. szabályai alapján ilyen kötelezett-
ségek lehetnek például:

−	 a kormánytisztviselő alapvető kötelezettségei: a személyes munkavégzés, 
felettese utasításának végrehajtása, minősített adat megőrzése stb. (vö. 
Kit. 93. §);

−	 általános magatartási követelmények és alapelvek: a joggal való visszaélés 
tilalma, a szakszerűség elve stb. (vö. Kit. 63–67. §];

−	 eljárási szabályok megsértése, például az összeférhetetlenségi szabályok 
esetén (vö. Kit. 95. §).

Minthogy a Kit. nem sorolja fel katalógusszerűen a (mellék)kötelezettségeket, 
ebből következően rendkívül alapos vizsgálatot igényel a fegyelmi vétség elköveté-
sének a megállapítása. Mivel a kötelezettségszegésnek – értelemszerűen – jogelle-
nesnek is kell lennie, így fontos követelmény, hogy a fegyelmi határozatban rögzít-
ve legyen az elkövetett konkrét kötelezettségszegés, tartalmazza az indokolást, és 
az indokolás térjen ki a tényállásra is, ellenkező esetben lényeges eljárási szabály-
sértésről beszélhetünk [R6. 93. § (3) bek. e) pont]. Az említett felsoroláson kívül 
szükséges megjegyezni, hogy amennyiben a kormánytisztviselő a Kit., valamint a 
Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexében foglalt hivatásetikai alap-
elveket (vö. Kit. 92. §) szegi meg szándékosan vagy gondatlanul, az etikai vétség-
nek minősül, mely esetben elsősorban etikai eljárást kell lefolytatni (vö. Hivatás-
etikai Kódex V. fejezete). Arra ugyanakkor utalnunk kell, hogy bár a hivatásetikai 
alapelvek megsértése etikai vétségnek minősül, de szép számmal vannak olyan 
fegyelmi vétségnek számító kötelezettségszegések, amelyek egyben erőteljes eti-
kai, erkölcsi tartalommal is rendelkeznek. Ez nemcsak a kötelezettségszegésekre 
igaz – mint azt később látni fogjuk –, egyes fegyelmi büntetések esetében ugyan-
úgy elmondható (például megrovás fegyelmi büntetés kiszabása során kizárólag 
erkölcsi jellegű következményekről beszélhetünk).503

502 Vö. Bérces (2013): Kttv. 155. §.
503 Vö. Kártyás (2017): i. m. 33–36.
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Noha a Kit. egyértelműen fogalmaz az érdemtelenséggel kapcsolatban, röviden 
indokolt a fegyelmi felelősséggel való összefüggéseit felvillantani, ugyanis ez a jog-
intézmény egyes kötelezettségszegő magatartásokat „kivesz” a fegyelmi vétség 
hatálya alól. Érdemtelenségnek minősül, ha a kormánytisztviselő a munkahelyén 
kívül olyan magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az őt foglalkoztató kor-
mányzati igazgatási szerv jó hírnevét vagy a jó közigazgatásba vetett bizalmat 
súlyosan rombolja, vagy a feladatait nem az alappal elvárható szakmai elhivatott-
sággal végzi, és emiatt nem várható el, hogy a jogviszonyát fenntartsák. Az érdem-
telenség indoka kizárólag a kormánytisztviselő magatartásában, illetve a munka-
végzésében megnyilvánuló és bizonyítható tény lehet [vö. 109. § (1)–(2) bek.].  
Az érdemtelenséggel összefüggésben történő kötelezettségszegések esetén  tehát 
– ahogy arról már részletesebben is írtunk a jogviszony megszűnéséről és meg-
szüntetéséről szóló részben – nem fegyelmi eljárás lefolytatásának, hanem az ér-
demtelenség kivizsgálásának, majd megállapításának van helye. Amennyiben meg-
állapításra kerül, hogy a kormánytisztviselő a hivatása gyakorlására érdemtelen, 
kormányzati szolgálati jogviszonyát felmentéssel meg kell szüntetni [vö. Kit. 107. § 
(2) a) pontja]. Ugyanakkor arra is fel kell hívni a figyelmet, hogy a Magyar Kor-
mánytisztviselői Kar Etikai Kódexe is rögzíti az etikai szempontból érdemtelenség 
megállapítására alapot adó magatartások körét (vö. Etikai Kódex IV. rész). Míg a 
Kit. az érdemtelenség két alapesetének tekinti (1) a munkahelyen kívüli maga-
tartás tanúsítása során a kormányzati igazgatási szerv jó hírnevének vagy a jó 
közigazgatásba vetett bizalom súlyos rombolását, továbbá (2) az alappal elvárható 
szakmai elhivatottság hiányát, addig az Etikai Kódex csak az első alapeset szerinti 
magatartásokat sorolja fel tételesen az érdemtelenség megállapításának alapja-
ként. Az etikai eljárás jogkövetkezménye a Kit.-nél jóval enyhébb, hiszen az etikai 
büntetés figyelmeztetés és megrovás lehet.

Utalunk arra, hogy egyes kötelezettségszegő cselekmények súlyossága bünte-
tőjogi felelősségre vonást is keletkeztethet. Fontos azonban rögzítenünk, hogy a 
kétféle felelősségre vonás egymástól némileg elválik. A kötelezettségszegés bünte-
tőjogi elbírálásának eredménye figyelembevételével a tisztviselő fegyelmi felelős-
sége a jogviszonyára vonatkozó rendelkezések alapján ugyanis akkor is megálla-
pítható, ha az adott cselekmény előkészülete nem minősül bűncselekménynek.504 
A kérdéshez hozzátartozik, hogy a fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárást 
felfüggesztheti, ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljá-
rás indult – feltéve, hogy enélkül a tényállás nem tisztázható –, legfeljebb az eljá-
rás jogerős befejezéséig. Ehhez némileg hasonló a helyzet akkor, ha a munkálta-
tó tevékenységére tekintettel a tisztviselővel szemben kiemelt követelmény, hogy 
tartózkodjon minden olyan magatartástól, amely a korrupció látszatát kelti, hiszen 
ennek vétkes megszegése – a büntetőjogi felelősségtől függetlenül – a fegyelmi 
felelősség megállapítását megalapozhatja.505

504 BH2011. 317.
505 BH+2010.4.179.
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Végül szólunk arról, hogy tisztviselő fegyelmi és kártérítési felelőssége egy-
más mellett és egymástól függetlenül érvényesülhet. Ha a tisztviselő a munkáltató 
szervnek anyagi kárt is okozott, és a tisztviselővel szemben a fegyelmi eljárás 
rendjén anyagi hátránnyal járó fegyelmi büntetést szabtak ki, ez nem akadálya a 
tisztviselő kártérítési felelősségre vonásának.506

c) A fegyelmi felelősség szubjektív alapú, így kizárólag szándékosság (egyenes, 
közvetlen vagy eshetőleges, közvetett) vagy gondatlanság (súlyos vagy enyhe) 
esetén van lehetőség a kormánytisztviselővel szemben szankciót kiszabni.507 A vét-
kességnek – mint arról már korábban is esett szó – többféle alakzata fordulhat elő 
a fegyelmi felelősségre vonás során. Kiemelendő, hogy amíg a fegyelmi vétség 
tényállásának, fogalmi elemeinek vizsgálatánál elégséges annak megállapítása, 
hogy a magatartás egyáltalán felróható-e a kormánytisztviselő részére, addig a 
felróhatóság, vétkesség mértékének meghatározása – tehát, hogy a szándékosság 
vagy a gondatlanság melyik fokozatáról van szó – elsősorban a fegyelmi büntetés 
kiszabása során lényeges (hiszen a Kit. sem kapcsol konkrét tényállásokat össze 
konkrét fegyelmi büntetésekkel). Megemlítendő a büntetés kiszabásával kapcsolat-
ban, hogy annak meg kell felelnie a kötelezettségszegéssel megvalósított jogsértés 
súlyával való arányosság alapvető követelményének.508 Amennyiben nem állapít-
ható meg a kormánytisztviselő vétkessége, abban az esetben a kormánytisztviselő 
vétlen. Ennek nyomán, amennyiben vétlen a kormánytisztviselő, úgy fegyelmi bün-
tetés sem róható ki részére.

3. Fontos hangsúlyozni, hogy 2020. január 1-jétől a területi kormányzati igazgatási 
szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők fegyelmi felelősségére ugyanazok a 
szabályok vonatkoznak, mint a központi kormányzati igazgatási szerveknél foglal-
koztatott kormánytisztviselőkre. Tekintettel a Kit. által bevezetett álláshelyalapú 
létszámgazdálkodás rendszerére és ezzel párhuzamosan a szenioritás alapú előme-
neteli rendszer kivezetésére, a jogalkotó jelentősen módosította a kormánytisztvi-
selővel szemben kiszabható fegyelmi büntetések körét. A fegyelmi büntetések – a 
legenyhébbtől a legsúlyosabbig – a következők.

Fegyelmi büntetések

Kttv. alapján kiszabható fegyelmi 
büntetések

Kit. alapján kiszabható fegyelmi 
büntetések

1.  – megrovás  – megrovás

2.  – az előmeneteli rendszerben a vára-
kozási idő meghosszabbítása –

506 MK 20. számú állásfoglalás.
507 György (2018a): i. m. 184.
508 Vö. Bérces (2013): Kttv. 155. §.
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Fegyelmi büntetések

Kttv. alapján kiszabható fegyelmi 
büntetések

Kit. alapján kiszabható fegyelmi 
büntetések

3.  – az előmeneteli rendszerben vissza-
vetés egy fizetési fokozattal

 – illetménycsökkentés a besorolási 
kategórián belül

4.  – az előmeneteli rendszerben vissza-
vetés egy besorolási fokozattal –

5.
 – az e törvény szerinti címtől való 

megfosztás, vezetői munkakörből 
nem vezetői munkakörbe helyezés

 – vezetői álláshelyről nem vezetői 
álláshelyre helyezés

6.  – hivatalvesztés  – hivatalvesztés

37. táblázat: A fegyelmi büntetések típusainak változásai a Kttv. és a Kit. viszonyában

a) Legenyhébb, elsősorban erkölcsi jellegű büntetés a megrovás.509 A megrovásnak 
nincs hatálya, így azt nyilvántartásba sem kell venni. Sajátossága, hogy fegyelmi 
eljárás nélkül is kiszabható, ha a tényállás megítélése egyszerű, és a kötelezett-
ségszegést a kormánytisztviselő elismeri. A fegyelmi eljárás lefolytatása csak a két 
feltétel konjunktív fennállása esetén mellőzhető. Amennyiben a kormánytisztvi selő 
a kötelezettségszegést kifejezetten nem ismeri el, fegyelmi eljárás lefolytatása 
nélkül nincs lehetőség megrovás kiszabására. Elismerés hiányában a munkálta-
tó megfosztja a panaszos kormánytisztviselőt fegyelmi eljárás során érvénye sülő 
 eljárásjogi garanciáktól, érdemi védekezése előterjesztésének lehetőségétől.510 
Csekélyebb súlyú, megrovással büntetett kötelezettségszegés, ha a kormánytiszt-
viselő gondatlan magatartása hozzájárult ahhoz, hogy a kormányzati igazgatási 
szerv olyan juttatást számfejtett részére, amelyre egyébként nem volt jogosult. 
A kormánytisztviselő vétkességének fokát növeli, hogy nem kísérte figyelemmel 
folyószámlájának egyenlegét.511

b) Azáltal, hogy a Kit. megszüntette a kormánytisztviselők előmeneteli rendszerét, 
egyszerűsödtek az egyes fegyelmi büntetések típusai is. A Kit. a korábbi fegyelmi 
büntetésekhez leginkább hasonló büntetési formája a besorolási kategórián belüli 
illetménycsökkentés. Ennek korlátja a kormánytisztviselő álláshelyére megállapí-
tott besorolási kategória alsó határa [vö. 96. § (3) bek. a) pont].

509 Hazafi (2015b): i. m. 182.
510 Elvi Döntőbizottsági Határozat 2017/1. Vö. Csóka (2018): i. m. 120.
511 Kovácsné Kőszegfalvi: Fegyelmi eljárással összefüggő döntőbizottsági jogviták 1. eset.
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c) A vezetői álláshelyről nem vezetői álláshelyre helyezésnek nemcsak az állás-
helyalapú létszámgazdálkodás szabályai vonatkozásában lehet relevanciája. A Kit. 
53. § (7) bekezdés úgy fogalmaz, hogy a kormányzati igazgatási szerv a korábban 
vezetői álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztviselő ügyintézőként történő fog-
lalkoztatása céljából a központosított álláshelyállományból ügyintézői álláshelyet 
igényelhet, ha nem rendelkezik üres ügyintézői álláshellyel. Ez a nem vezetői állás-
helyen történő (tovább)foglalkoztatás azonban látható módon kényszerből, fegyel-
mi büntetésből is fakadhat. Éppen ezért bír különösen nagy jelentőséggel, hogy a 
munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselő kinevezésének módosítása so-
rán az általános magatartási követelményekben és alapelvekben foglaltak szerint, 
azokra tekintettel járjon el (vö. Kit. 63–67. §, 89. §).

d) A legsúlyosabb fegyelmi büntetés a Kit. hatálya alatt is a hivatalvesztés. Általá-
ban azok a kötelezettségszegések minősíthetők különösen súlyosnak, amelyek egy-
idejűleg bűncselekmény törvényi tényállását is megvalósítják, illetve ha azok a köz-
szolgálat ellátásával összefüggők.512 A Kit. a Kttv.-vel szemben a hivatalvesztésről 
a kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetése körében, és nem annak meg-
szűnési esetei között rendelkezik [vö. Kit. 105. § (1) bek. d) pont]. A jogviszony 
megszűnése dogmatikai szempontból a felek akaratától függetlenül bekövetkező 
objektív jogi tény következménye. A fegyelmi határozat azonban semmiképpen 
sem tekinthető a munkáltató szerv, személy akaratán kívül álló objektív jogi tény-
nek, hiszen – mint arról majd később is szólunk még – a munkáltatói jogkör gya-
korlója gyakorolja a fegyelmi jogkört is (R6. 91. §).513 A hivatalvesztés jellemzője, 
hogy nemcsak a kormánytisztviselő kötelezettségszegésére alapot adó kormány-
zati szolgálati jogviszonyára van hatással, hanem jövőbeli jogviszonyait is jelen-
tősen befolyásolja. Ez abban mutatkozik meg, hogy ha a kormányzati szolgálati 
jogviszony hivatalvesztés miatt szűnt meg, a volt kormánytisztviselő kormányzati 
igazgatási szervnél három évig nem alkalmazható, azaz újraalkalmazási korlátozás 
alatt áll [vö. Kit. 117. § (8) bek.]. A hivatalvesztés súlyos jellegét fejezi ki, hogy ha 
a hivatalvesztést kimondó határozat véglegessé válik, akkor felfüggesztés esetén 
az annak időtartamára járó visszatartott illetmény nem illeti meg a volt kormány-
tisztviselőt. Szintén erre utal, hogy a hivatalvesztést kimondó fegyelmi határo-
zat ellen benyújtott közszolgálati panasznak nincs halasztó hatálya a munkáltatói 
 intézkedés végrehajtására [vö. Kit. 168. § (9) bek.]. Ugyancsak itt érdemes szól-
nunk arról, hogy ha a Közszolgálati Döntőbizottság vagy a bíróság megállapítja, 
hogy a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati 
jogviszonyát jogellenesen szüntette meg, a kormánytisztviselő kérheti az erede-
ti álláshelyén történő továbbfoglalkoztatását, ha hivatalvesztés fegyelmi büntetés 
esetén a fegyelmi felelősség nem áll fenn, vagy a büntetés nem áll arányban az 
elkövetett fegyelmi vétség súlyával [vö. Kit. 116. § (1) bek. c) pont]. Példának 
okáért nem jogellenes a hivatalvesztés fegyelmi büntetés kiszabása, ha a panaszos 
a munkanélküli ellátások megállapítása szakterületén – a központi költségvetés  
 
512 Hazafi (2012): i. m. 283.
513 Petrovics (2019b): i. m. 183.
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kárára – egyetlen munkanapon számos esetben a vonatkozó jogszabályok meg-
sértésével szegte meg munkaköri kötelezettségeit. Ilyenkor ugyanis a panaszos 
által tanúsított jelentős súlyú fegyelmi vétséggel a hivatalvesztés fegyelmi büntetés 
arányban áll.514

3. A Kit. a korábbi szabályozást alapul véve határozza meg a fegyelmi vétség ha-
tályát.

A fegyelmi vétség hatálya a Kit. alapján

Fegyelmi vétség A fegyelmi vétség hatálya

1.  – illetménycsökkentés a besorolási 
kategórián belül 1 év

2.  – vezetői álláshelyről nem vezetői 
álláshelyre helyezés 2 év

3.  – hivatalvesztés 3 év

38. táblázat: A fegyelmi vétség hatálya

Lényeges szabály, miszerint a kormánytisztviselő a hatályos fegyelmi büntetésé-
ről a kormányzati szolgálati jogviszony tartama alatt köteles számot adni, ugyan-
akkor az adott időtartam elteltével a fegyelmi büntetést a nyilvántartásból törölni 
kell. A fegyelmi büntetések hatálya tehát azt jelenti, hogy a büntetéssel sújtott 
kormánytisztviselő mennyi ideig köteles elviselni a büntetés hátrányos jogkövet-
kezményeit. A nyilvántartásból való törlés azért is fontos, mert egy esetleges újabb 
fegyelmi vétség elkövetésekor a büntetés kiszabása során a lejárt hatályú bünteté-
seket már nem szabad – súlyosbító körülményként – figyelembe venni.515

4. A fegyelmi eljárással kapcsolatos részletszabályokat (a fegyelmi eljárás közös 
szabályait, a fegyelmi eljárás szakaszait) az R6. határozza meg.

a) A fegyelmi jogkör gyakorlója

Tekintettel arra, hogy a Kit. szerint alapvető munkáltatói jog [vö. Kit. 280. § (1) 
bek. 2. pont] a fegyelmi és kártérítési eljárás megindítása, valamint a fegyelmi 
büntetés, a kártérítés megállapítása, a fegyelmi jogkör gyakorlója az eljárás alá 
vont kormánytisztviselő felett munkáltatói jogkört gyakorló személy (R6. 91. §). 
A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkáltatói jogok gyakorlását – a korlátozó 
rendelkezésekre tekintettel – írásban átruházhatja a szakmai felső vezetői vagy a  
 
514 Csóka (2018): i. m. 121.
515 György (2007): i. m. 176.
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szakmai vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselőre [vö. Kit. 81. § (2) bek.]. 
Ugyanakkor különösen fontos a munkáltatói jogok és a fegyelmi jogkör gyakorlá-
sára vonatkozó rendelkezések betartása, hiszen lényeges eljárási szabálysértésnek 
minősül, ha a fegyelmi eljárást nem a fegyelmi jogkör gyakorlója rendelte el, vagy 
a fegyelmi tanács elnökének, valamint tagjának a jogkörét nem az arra jogosult 
személy gyakorolta (R6. 93. §). Gyakorlati szempontból mindenképpen említést 
érdemel, hogy a fegyelmi jogkör gyakorlójának személye nem a vétség elköveté-
sekor, hanem az eljárás megindításakor fennálló állapothoz igazodik.516

b) A fegyelmi eljárás megindítása

A fegyelmi jogkör gyakorlójának nincs mérlegelési jogköre, azaz fegyelmi vétség 
alapos gyanúja esetén a fegyelmi eljárást általános szabály szerint meg kell indíta-
nia, amiről egyidejűleg írásban értesíti a kormánytisztviselőt,517 továbbá gondosko-
dik a vizsgálóbiztos kijelöléséről.

Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell:
−	 a kötelezettségszegést;
−	 az annak alapjául szolgáló magatartást, valamint
−	 az elkövetési időpontot (R6. 95. §).

A fentiektől eltérően a fegyelmi jogkör gyakorlója nem köteles a fegyelmi eljá-
rást megindítani, ha:

−	 megrovást kíván fegyelmi büntetésként kiszabni, ezzel összefüggésben pe-
dig,

−	 a tényállás megítélése egyszerű, valamint
−	 a kormánytisztviselő elismerte a kötelezettségszegést.

Sem a Kit., sem az R6. szabályai szerint nem lehetséges, hogy a kormánytiszt-
viselő által tanúsított magatartást a fegyelmi jogkör gyakorlója egy már korábban 
szabályszerűen lefolytatott és lezárult fegyelmi eljárást követően, ismételten ér-
tékeljen és szankcionáljon. Az a körülmény, hogy a vonatkozó jogszabályok nem 
tartalmaznak az azonos tényállás mellett történő ismételt elbírálást kifejezett tiltó 
rendelkezést, nem jelenti azt, hogy a kormányzati igazgatási szerv jogosult lenne 
ezt megtenni.518

Fontos szabály, hogy fegyelmi eljárás elindításának a törvény határidőt szab, 
azaz amennyiben a kötelezettségszegés felfedezése óta a három hónap letelt (szub-
jektív határidő), illetve a fegyelmi vétség elkövetése óta a három év eltelt (objektív 
határidő), nem kerülhet sor a fegyelmi eljárás megindítására. Az objektív határidő 
516 EBH 2001/478., EBH 2001/579.
517 Ezt a szabályt a Kttv. vezette be, azt megelőzően a Ktv. nem rendelkezett róla kifejezet-

ten. Egy egyedi esetben a Legfelsőbb Bíróság mondta ki – a közalkalmazotti jogviszony 
vonatkozásában –, hogy a fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazottal összefoglaló módon 
általában közölni kell az eljárás megindításáról szóló határozatban, hogy mely vétség elkö-
vetését róják a terhére. Ha ez nem történt meg, azt kell megvizsgálni, hogy a közlés a vizs-
gálóbiztos részére megtörtént-e, és a közalkalmazott a vizsgálóbiztostól a vizsgálat során 
megtudhatta-e, milyen vétkes cselekmény miatt kívánják elmarasztalni. BH 1995/436.

518 Kovácsné Kőszegfalvi: Fegyelmi eljárással összefüggő döntőbizottsági jogviták 2. eset.
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akkor veszi kezdetét, amikor az elkövető a cselekményt befejezte, továbbá a cse-
lekmény akkor tekinthető felfedezettnek, amikor a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
vétségről és a vétség elkövetésével alaposan gyanúsítható tisztviselő személyéről 
egyaránt tudomást szerzett.519 A külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén 
a határidők számítására eltérő szabályok vonatkoznak, hiszen a határidőket ebben 
az esetben a belföldre történő visszaérkezéstől kell számítani. Ez alól kivételt ké-
peznek azok a kötelezettségszegő magatartások, amelyeket a kormánytisztviselő 
tartós külszolgálat során, külföldön követ el. A törvény lehetővé teszi, hogy a kor-
mánytisztviselő még a fegyelmi eljárás megindulásától kezdődően kérje azonnali 
hatályú felmentését, ilyenkor azonban végkielégítésre nem jogosult.

c) A fegyelmi eljárás első szakasza

A fegyelmi eljárás első szakasza a vizsgálat, melyet a vizsgálóbiztos folytat le (vö. 
R6. 96–101. §). A vizsgálóbiztos személyével kapcsolatban az összeférhetetlenség 
kizárása mellett további feltétel, hogy az legalább a kormánytisztviselővel azonos 
besorolási kategóriájú álláshelyen foglalkoztatott személy lehet. Ugyanezeknek a 
feltételeknek kell érvényesülnie a helyettes államtitkár, valamint a közigazgatási 
államtitkár fegyelmi ügye esetében is. A vizsgálóbiztos a korábbi 10 munkanap520 
helyett 22 munkanapon belül köteles a vizsgálatot lefolytatni, melyet indokolt eset-
ben egy alkalommal további 10 munkanappal meghosszabbíthat. A vizsgálóbiztos 
köteles a kormánytisztviselőt meghallgatni, valamint a tényállás tisztázása érde-
kében egyéb bizonyítási eszközöket alkalmazni (például iratok beszerzése, szemle 
megtartása) Fontos kiemelni, hogy a fegyelmi jogkör gyakorlójának lehetősége van 
még ebben a szakaszban a fegyelmi eljárást a kormánytisztviselő ezzel összefüggő, 
más kötelezettségszegésére is kiterjeszteni. A vizsgálóbiztosnak a vizsgálat lezárá-
saként elkészült írásbeli jelentését a korábbi 8 nap helyett 5 munkanapon belül kell 
megküldenie a fegyelmi jogkör gyakorlója részére.

Az írásbeli jelentésnek tartalmaznia kell többek között:
−	 a kormánytisztviselő terhére rótt kötelezettségszegést;
−	 a vizsgálat során feltárt körülményeket és a beszerzett bizonyítékokat;
−	 a javaslatot az eljárás megszüntetésére vagy a fegyelmi felelősség megál-

lapítására;
−	 a fegyelmi felelősség megállapítására vonatkozó javaslat esetén a büntetés 

kiszabására vonatkozó konkrét indítványt.
A fegyelmi eljárás részét képező vizsgálóbiztosi vizsgálat esetleges hiányossá-

gai a fegyelmi tárgyalás keretében azonban még pótolhatók, és a vizsgálóbiztosi 
jelentés hiányos volta a munkáltató szervet nem fosztja meg a perbeli bizonyítás 
lehetőségétől.521 Súlyos eljárási szabálysértésnek minősül ugyanakkor, amennyiben 

519 Az MK állásfoglalásában foglaltak a Kit. esetében is relevanciával bírhatnak, tekintettel arra, 
hogy a korábbi szabályozáshoz képest lényegi kérdésekben nem változott a fegyelmi eljá-
rás megindítására vonatkozó határidők szabályozása. MK. 62. számú állásfoglalás.

520 Vö. 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljá-
rásról 5. § (1) bek.

521 BH+2012.7.311.
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a vizsgálóbiztos eljárása alatt a munkáltató által megbízott ügyvédi iroda jelöltje 
aktívan közreműködve a vizsgálóbiztos feladatait átveszi, majd a fegyelmi tárgya-
láson jegyzőkönyvvezetőként részt vesz.522

A Kit. egyebekben lehetővé teszi, hogy a vizsgálóbiztos javaslatára a munkál-
tatói jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárás alá vont kormánytisztviselőt állásából 
felfüggessze legfeljebb a fegyelmi határozat kihirdetéséig. Itt szükséges megje-
gyezni, hogy az állásból való felfüggesztés és a fegyelmi eljárás felfüggesztése két 
eltérő állapotra vonatkozik, és azok nem összekeverendők. Előbbi esetben a felfüg-
gesztés a kormánytisztviselő munkavégzésére, munkahelyen való megjelenésére, 
míg utóbbi az eljárás menetére vonatkozik. Előbbi esetben azért kerülhet rá sor, 
mert a kormánytisztviselő jelenléte veszélyeztetné a vizsgálat sikeres lefolytatását, 
vagy azt a kötelezettségszegő magatartás súlya indokolja, míg utóbb valamilyen 
akadályozó körülmény miatt nem tudja a munkáltatói jogkör gyakorlója átmeneti-
leg folytatni a fegyelmi eljárás lefolytatását.523

d) A fegyelmi jogkör gyakorlójának döntési jogköre

Új szabály, hogy a végrehajtási szabályok értelmében a fegyelmi jogkör gyakorló-
jának mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a vizsgálati jelentésben foglaltak figye-
lembevételével kijelöli-e a fegyelmi tanácsot, vagy ennek hiányában saját hatás-
körében dönt a fegyelmi felelősség megállapításának tárgyában (R6. 102. §). Ez 
utóbbi esetben azonban garanciális szabály, hogy a fegyelmi jogkör gyakorlója:

−	 a döntését indokolással ellátott írásbeli határozatba foglalja;
−	 a határozat meghozatala előtt a kormánytisztviselőt meghallgatja;
−	 a meghallgatásról jegyzőkönyv készül.

A fegyelmi jogkör gyakorlója ebben az esetben kétféle döntést hozhat:
−	 a fegyelmi eljárást megszüntetheti (például ha az érintett kormánytiszt-

viselő kormányzati szolgálati jogviszonya időközben megszűnik, a fegyelmi 
vétség elkövetése nem bizonyítható stb.);

−	 a fegyelmi felelősséget megállapítja, és kiszabja a fegyelmi büntetést.

Amennyiben a fegyelmi jogkör gyakorlója még a megrovás kiszabását is indo-
kolatlannak tartja, ebben az esetben szintén nem kell fegyelmi büntetést kiszabni.

e) A fegyelmi eljárás második szakasza

A fegyelmi jogkör gyakorlójának döntése függvényében a fegyelmi eljárás második 
részét képezheti az ún. tárgyalási szakasz, amelynek keretében a fegyelmi fele-
lősség tárgyában egy háromtagú fegyelmi tanács határoz (vö. R6. 103–107. §). 
A fegyelmi tanács elnöke változatlanul a fegyelmi jogkör gyakorlója, ugyanakkor 
a tagokkal szemben elvárás, hogy azok a kormánytisztviselővel legalább azonos  
 
522 BH2014. 315.
523 Hazafi (2015b): i. m. 187. Vö. Bérces (2013): Kttv. 157. §.
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besorolási kategóriájú álláshelyen dolgozzanak. Az R6. a korábbi szabályozással 
egyezően zárja ki az eljárás ezen szakaszából azokat a személyeket, akikkel szem-
ben kizáró ok merülne fel.

A fegyelmi tanács a jelentés alapján a következő döntéseket hozhatja:
1. az eljárást megszünteti;
2. tárgyalás tartása nélkül (hivatalvesztés kivételével) fegyelmi büntetést 

szabhat ki, ha:
−	 a kormánytisztviselő a kötelezettségszegést a vizsgálat során elismer-

te, és a tárgyalás megtartását nem kezdeményezte,
−	 a tényállás megítélése egyszerű, vagy
−	 a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhető;

3. tárgyalást tart a tényállás tisztázása érdekében.

A fegyelmi tanács a jelentés kézhezvételét követően 22 munkanapon belül zárt 
ülés keretében hozza meg indokolt írásbeli döntését, ami alapján a fegyelmi eljá-
rást megszünteti, a fegyelmi felelősséget megállapítja, és kiszabja a fegyelmi bün-
tetést. Amennyiben nem nyert bizonyítást az a tény, hogy a fegyelmi tanács zárt 
ülésen hozta meg a fegyelmi ügyben hozott határozatot, a kormányzati igazgatási 
szerv megszegte az R6. 93. §-ának (3) bekezdésében foglaltakat, amellyel lénye-
ges eljárási szabálysértést követett el.524 Hangsúlyozni szükséges, hogy a vizsgá-
lóbiztost és a fegyelmi tanács tagjait külön díjazás ezért a tevékenységéért nem 
illeti meg.

A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyból származó igé-
nyének érvényesítése érdekében közszolgálati panaszt nyújthat be a munkáltató 
kormányzati igazgatási szerv ellen. A közszolgálati panaszt a sérelmesnek tartott 
munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc napon belül 
lehet a Közszolgálati Döntőbizottsághoz benyújtani a fegyelmi és kártérítési ügy-
ben hozott határozat tárgyában is. A kormányzati szolgálati jogviszony megszűné-
se, megszüntetése és a kinevezés egyoldalú módosítása, továbbá a hivatalvesztés 
fegyelmi büntetést kiszabó fegyelmi határozat kivételével a közszolgálati panasz 
benyújtásának a munkáltatói intézkedés hatályosulására halasztó hatálya van (vö. 
Kit. 168. §).

f) Eljárási határidők

Végül fontos kiemelni, hogy a Kit. a gyorsabb fegyelmi eljárás lefolytatása érdeké-
ben a korábbi szabályozáshoz képest az alábbiak szerint határozza meg az eljárási 
határidőket.

524 Kovácsné Kőszegfalvi: Fegyelmi eljárással összefüggő döntőbizottsági jogviták 3. eset.
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Fegyelmi eljárás

A napokban számolt változat a Kttv. alapján
A napok helyetti 

 munkanapok száma  
a Kit. alapján

1.

A fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárás 
megindításával egyidejűleg írásban értesíti a kor-
mánytisztviselőt, valamint 3 napon belül kijelöli a 
vizsgálóbiztost.

3 munkanap

2. A vizsgálóbiztos a kijelölésétől számított 30 na-
pon belül köteles a vizsgálatot lefolytatni. 22 munkanap

3.

A 2. pont szerinti határidőt a vizsgálóbiztos in-
dítványára a fegyelmi jogkör gyakorlója indokolt 
esetben, a tényállás további tisztázása érdekében 
egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja.

10 munkanap

4.

A meghallgatásról a kormánytisztviselőt és képvi-
selőjét értesíteni kell. Az értesítést úgy kell közöl-
ni, hogy azt a kormánytisztviselő és képviselője 
a meghallgatást megelőzően legalább 5 nappal 
megkapják.

5 munkanap

5.

Ha a kormánytisztviselő meghallgatása tartós 
akadályoztatása miatt nem lehetséges, a köte-
lezettségszegés elkövetésével kapcsolatos meg-
állapításokat, és azok bizonyítékait vele írásban 
kell közölni, és 8 napos határidő tűzésével fel kell 
szólítani, hogy védekezését terjessze elő. Nem 
akadálya a fegyelmi eljárás lefolytatásának, ha a 
kormánytisztviselő védekezését határidőben nem 
terjeszti elő.

5 munkanap

6.

A vizsgálóbiztos a vizsgálat lezárásakor írásbeli 
jelentést (a továbbiakban: jelentés) készít, me-
lyet az ügy irataival együtt a vizsgálat lezárásától 
számított 8 napon belül megküld a fegyelmi jog-
kör gyakorlója részére.

5 munkanap

7.
A fegyelmi jogkör gyakorlója a jelentés kézhez-
vételétől számított 8 napon belül dönt, hogy kije-
löl-e fegyelmi tanácsot.

5 munkanap

8.

Ha a fegyelmi jogkör gyakorlója fegyelmi taná-
csot nem jelöl ki, a jelentés kézhezvételétől szá-
mított 30 napon belül dönt a fegyelmi felelősség 
tárgyában, döntését indokolt írásbeli határozatba 
foglalja.

22 munkanap
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Fegyelmi eljárás

A napokban számolt változat a Kttv. alapján
A napok helyetti 

 munkanapok száma  
a Kit. alapján

9.

A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a kor-
mánytisztviselő és képviselője az értesítést a tár-
gyalás előtt legalább 5 nappal korábban megkap-
ja.

5 munkanap

10.

A fegyelmi tanács a jelentés kézhezvételétől szá-
mított 30 napon belül zárt ülésen, szótöbbséggel 
határoz, döntését indokolt írásbeli határozatba 
foglalja.

22 munkanap

39. táblázat: A határidők változásai a Kit.-ben a fegyelmi eljárás során

Kapcsolódó jogi szabályozás a 166. §-hoz
−	 Btk.
−	 Kit.
−	 Kjt.
−	 Kttv.
−	 Ktv.
−	 R6.
−	 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni 

fegyelmi eljárásról
−	 Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexe

Kapcsolódó joggyakorlat a 166. §-hoz
−	 BH 1995/436.
−	 BH2011. 317.
−	 BH+2010.4.179.
−	 BH+2012.7.311.
−	 BH2014. 315.
−	 EBH 2001/478.
−	 EBH 2001/579.
−	 EBH2010. 2253.
−	 Elvi Döntőbizottsági Határozat 2017/1. 
−	 MK 20. számú állásfoglalás
−	 MK 63. számú állásfoglalás
−	 MK. 62. számú állásfoglalás
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XXII. FEJEZET

A KÖZSZOLGÁLATI DÖNTŐBIZOTTSÁG ELJÁRÁSA, A 
JOGVITA (167–169. §)

Fülöp Tímea – Ludányi Dávid

Jogpolitikai célok

1. A Közszolgálati Döntőbizottságot (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Kttv. hozta 
létre 2012. július 1-jei hatálybalépéssel, akkor még Kormánytisztviselői Döntőbi-
zottság néven. A jogalkotó legfőbb célja az volt, hogy a bírósági eljárásokat meg-
előzően egy olyan közszolgálati jogvitákat elbíráló belső jogorvoslati fórum jöjjön 
létre, amely sajátos szakértelmen és tapasztalaton alapulva képes a munkáltatói 
intézkedések jogszerűségét hatékonyan és a bírósági eljárásokhoz képest gyorsab-
ban, valamint költségbarát módon elbírálni a törvényben meghatározott határidő 
figyelembevételével.

A Döntőbizottság létrehozása jelentős előrelépést jelentett a közszolgálatot 
érintő egységes jogalkalmazás kialakításában is, hiszen a testület ülésén továbbra 
is lehetőség van az egyedi döntések szakértői szemmel történő megvizsgálására, 
valamint szakmai álláspont kialakítására. Ha a Döntőbizottság elvi kérdésekre is 
kiterjedő határozatot hoz, az indokolt esetben a testület honlapján is közzétételre 
kerül. Ezen kívül a Döntőbizottság véleményei is iránymutatásként szolgálnak a 
közszolgálati panasz tárgykörén kívüli igények megalapozottságának vonatkozá-
sában.525

A Döntőbizottság hatékony és eredményes tevékenységét támasztják alá az 
elmúlt év statisztikai adatai is, amelyek alapján elmondható, hogy a testület által 
elbírált panaszügyek száma évről évre növekvő tendenciát mutat. Figyelemmel 
arra, hogy a Kit. jelentős mértékű módosítást eszközölt a kormányzati szolgálati 
jogviszony egyes jogintézményeinek tekintetében, az új igényérvényesítések egy-
ben új kihívások elé állítják a testületet, például az érdemtelenség, teljesítmény-
értékelés jogintézményével kapcsolatosan.526

2. A Kit. XXII. fejezete rögzíti a Döntőbizottságra vonatkozó legfontosabb rendel-
kezéseket, valamint a jogvita elbírálására vonatkozó legfőbb eljárási szabályokat. 
A Kit. rendelkezése értelmében a Kormány felhatalmazást kapott, hogy új rendelet  
 
 
525 Lásd erről részletesebben: Kis (2013): i. m. 16–24.
526 Lásd erről részletesebben: 7 éves a Közszolgálati Döntőbizottság. Bonum Publicum, 2019/6. 

21–22.
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formájában határozza meg a Döntőbizottság szervezetére és eljárására, határo-
zatára, működését támogató szervezetre, eljárási határidőkre, valamint a Döntő-
bizottság jogállására, juttatásaira, továbbá tagjának összeférhetetlenségére vo-
natkozó részletes szabályokat. Ezeket a részletszabályokat a 459/2017. (XII. 28.) 
Korm. rendelet hatályon kívül helyezésével a Közszolgálati Döntőbizottságról szóló 
69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) rögzíti. A Döntőbizottság 
működésére vonatkozó egyéb rendelkezéseket pedig a Döntőbizottság ügyrendje 
határozza meg.

a) A jogalkotó a korábbi szabályozást alapul véve szabályozta újra a Döntőbizott-
ság szervezetét és eljárását a Kit.-tel történő összhang megteremtése, valamint a 
korábbinál hatékonyabb ügymenet megvalósítása érdekében. Egyértelműbbé vált a 
közszolgálati panaszügyek és a véleményezési eljárások szabályozásának egymás-
tól történő elhatárolása, pontosításra kerültek a közszolgálati panasz benyújtását 
megalapozó ügykörök, valamint az igazolási kérelemre és az eljárás félbeszakadá-
sára vonatkozó rendelkezések is. Új rendelkezés, hogy a bíróságon kívül a Döntő-
bizottság is hivatalból észlelheti a megállapodás semmisségét [vö. Kit. 74. § (3) 
bek.].

b) Fontos kiemelni, hogy a modern kor igényeit figyelembe véve lehetővé vált a 
közszolgálati panaszügyek elektronikus úton történő intézése is. A közszolgálati pa-
nasz elektronikus úton az úgynevezett e-Papír szolgáltatáson keresztül terjeszthető 
elő a Döntőbizottság ügyfélkapuján. A panasz elektronikus úton történő előterjesz-
tése egyben az elektronikus kapcsolattartás választását is jelenti, azaz a panaszos 
minden egyéb beadványát és annak mellékleteit elektronikus úton köteles előter-
jeszteni. Ugyanakkor szükséges megemlíteni, hogy az elektronikus kapcsolattartás 
választásának joga a kormányzati igazgatási szervet is megilleti.

c) A korábbi szabályozás alapján születtek meg a Döntőbizottság elnökére, elnök-
helyettesére, valamint tagjaira vonatkozó kinevezési és összeférhetetlenségi sza-
bályok, melyekkel kapcsolatban továbbra is kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a 
jogalkotó a közszolgálati jog területén szerzett speciális szakértelem, tapasztalat 
meglétének, valamint a független intézményi keretek fenntartásának.

Bár a Döntőbizottság elsődleges fórumát jelenti a kormánytisztviselő és az őt fog-
lalkoztató kormányzati igazgatási szerv közötti jogviták szakmai szinten történő 
elbírálásának, a jogalkotó változatlanul fenntartja azt a lehetőséget is, miszerint a 
kormánytisztviselő és a kormányzati igazgatási szerv a Döntőbizottság döntésével 
szemben jogorvoslatként, a Döntőbizottság hatáskörébe nem tartozó ügyek ese-
tében pedig közvetlenül bírósághoz fordulhat. Mindazonáltal a kormánytisztviselő 
akkor is bírósághoz fordulhat, ha a Döntőbizottság hatvan napon belül nem bírálja 
el érdemben a benyújtott közszolgálati panaszt.527

527 A fejezet elkészítése során felhasznált források: Csóka (2019a): i. m. 77.; A Közszolgálati 
Döntőbizottság honlapja. http://kdb.gov.hu/ (2020. 10. 02.)
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Magyarázat a Kit. §-aihoz

167. § [A Közszolgálati Döntőbizottság]

(1) A Közszolgálati Döntőbizottság elnökét és helyettesét, valamint tag-
jait (közszolgálati biztosok) a közigazgatási minőségpolitikáért és sze-
mélyzetpolitikáért felelős miniszter nevezi ki határozatlan időre.

(2) A Közszolgálati Döntőbizottság tagja az lehet, aki
a) legalább ötéves közigazgatási gyakorlattal,
b) felsőfokú iskolai végzettséggel,
c) közigazgatási vagy jogi szakvizsgával rendelkezik és
d) közszolgálati jog területén gyakorlatot szerzett.

(3) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget, ha a kormánytisztviselő, illet-
ve a szakmai vezető vagy szakmai felső vezető a Közszolgálati Döntőbi-
zottság tagja.

(4) A közszolgálati panasz elbírálásában eljáró tanács tagjának összefér-
hetetlenségére a fegyelmi eljárásban kormányrendelet által meghatáro-
zott összeférhetetlenségi szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

(5) A Közszolgálati Döntőbizottság szervezetére, eljárására és tagjainak 
juttatásaira vonatkozó szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

1. A Döntőbizottság kiemelkedő szaktudással rendelkező közszolgálati biztosokból 
álló független testület, melynek elnökét és helyettesét, valamint tagjait (közszol-
gálati biztosokat) a Miniszterelnökséget vezető miniszter nevezi ki határozatlan 
időre. A testület szervezetére és jogállására vonatkozó részletszabályokat az R2. 
határozza meg (vö. R2. 2–5. §). A Döntőbizottság legfeljebb 15 (jelenleg 14) fő 
közszolgálati biztosból áll, köztük egy elnökkel és egy elnökhelyettessel. Fontos 
hangsúlyozni, hogy a Döntőbizottságban történő tisztségviselés nem keletkeztet 
foglalkoztatási jogviszonyt. A testület szervezeti egységének tekinthető a Titkár-
ság, amely a Miniszterelnökség szervezetében működik, és alapvetően a Döntő-
bizottság ügyviteli és döntés-előkészítési feladatait látja el a testület iránymu-
tatásának figyelembevételével. A Titkárságon csak olyan személyek kerülhetnek 
foglalkoztatásra, akik kormányzati szolgálati jogviszonyban állnak (R2. 7. §).  
A Titkárság „kötelékében” érdemi munkát végző kormánytisztviselőkkel szemben 
a jogszabály nem támaszt további – például jogász végzettség vagy szakvizsga 
megléte – követelményt.528 A Titkárságon dolgozó kormánytisztviselők esetében 
különösen felértékelődik a pártatlanság követelménye, tekintettel a kormányzati 
igazgatási szerv és a képviseletet ellátó munkáltatói jogkör gyakorlójával fennálló 
kormányzati szolgálati jogviszonyuk jellegére.529 Különösen igaz ez a panasz befo-
gadhatóságának vizsgálata vagy a döntési javaslat előkészítése esetében, hiszen 
valamennyi felsorolt feladat a kijelölt kormánytisztviselő hatáskörébe tartozik.530

528 Petrovics (2019a): i. m. 266.
529 Petrovics (2019a): i. m. 266.
530 Petrovics (2019a): i. m. 267.
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2. A közszolgálati biztosokkal szemben általános elvárás, hogy:
−	 függetlenek legyenek, a jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfele-

lően döntsenek, a jogorvoslati tevékenységükkel összefüggésben ne legye-
nek befolyásolhatók és utasíthatók;

−	 a rájuk bízott ügyekben folyamatosan, lelkiismeretesen, befolyástól mente-
sen és részrehajlás nélkül kötelesek eljárni;

−	 a döntés befolyásolására irányuló minden kísérletet kötelesek elhárítani, és 
arról a Döntőbizottság elnökét haladéktalanul tájékoztatni;

−	 kötelesek a tisztségükhöz méltó, kifogástalan magatartást tanúsítani, és 
tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, amely a Döntőbizottság eljá-
rásába vetett bizalmat vagy a Döntőbizottság tekintélyét csorbítaná.

További elvárás, hogy a közszolgálati biztosok:
−	 megfeleljenek a törvényben rögzített szakmai feltételeknek, mint például a 

megfelelő iskolai végzettség, közigazgatási vagy jogi szakvizsga, valamint 
szükséges gyakorlat, tapasztalat megléte;

−	 megbízatásukat kizárólag személyesen lássák el;
−	 amennyiben nem kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személyek, úgy 

hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolják a kinevezés egyes általános fel-
tételeinek a teljesülését, mint például a büntetlen előélet, a cselekvőképes-
ség;

−	 törvényben meghatározott vagyonnyilatkozatot tegyenek.

A végrehajtási szabályok értelmében a tagok havonta tiszteletdíjra jogosultak, 
melyet a Miniszterelnökséget vezető miniszter állapít meg, továbbá a társadalom-
biztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából kormányzati szolgálati jogvi-
szonyban foglalkoztatott biztosítottnak minősülnek. A tagok megbízatása – indoko-
lás nélküli – felmentéssel szüntethető meg (R2. 4–5. §).

3. Az R2. taxatíve felsorolja a Döntőbizottság elnökének feladatkörét. A rendelke-
zések értelmében az elnök:

−	 soron kívül dönt a közszolgálati panasz elbírálásában részt vevő személlyel 
szemben kizáró ok, valamint az összeférhetetlenség fennállásának kérdé-
sében;

−	 képviseli a Döntőbizottságot;
−	 jóváhagyja az ügyrendet;
−	 ellenőrzi a határidők megtartását;
−	 dönt az igazolási kérelemről;
−	 dönt az eljárás félbeszakadásáról;
−	 kijelöli az eljáró tanács tagjait és a véleményt kiadmányozó közszolgálati 

biztost;
−	 összehangolja a Döntőbizottság tevékenységét, közreműködik az egységes 

joggyakorlat biztosításában;
−	 összehívja a Döntőbizottság üléseit, valamint
−	 ellátja azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály és a Döntőbizottság ügy-

rendje számára meghatároz (R2. 3. §).
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Amennyiben az elnök távol van, vagy akadályoztatása esetén nem tudja mun-
káját személyesen ellátni, az elnökhelyettes helyettesíti.

4. Mind a Kit., mind pedig a végrehajtási szabályok rögzítik a Döntőbizottság tagja-
inak összeférhetetlenségével kapcsolatos szabályokat [R2. 2. § (4) bek.].

a) Általános szabály szerint a Döntőbizottságban történő tisztségviselés nem ke-
letkeztet összeférhetetlenséget a kormányzati szolgálati jogviszonnyal, azaz a tes-
tületben tisztséget vállalhat a kormánytisztviselő, a szakmai vezető, valamint a 
szakmai felső vezető is (de nemcsak a felsorolt személyi körök esetében nem 
keletkeztet összeférhetetlenséget, hanem bármilyen munkavégzésre irányuló jog-
viszonyban sem).

b) A tagok politikai összeférhetetlenségére a kormánytisztviselők összeférhetet-
lenségével egyező szabályokat kell alkalmazni. Ezek szerint a Döntőbizottság tagja 
pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében – az országgyűlési, 
az európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való 
részvételt kivéve – közszereplést nem vállalhat.

A tagságot betöltő személy köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a Minisz-
terelnökséget vezető miniszternek, ha vele szemben a fentiekben meghatározott 
összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve, ha a tagság megbízatásának időtartama 
alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül. Ha a Miniszterelnökséget vezető miniszter-
nek összeférhetetlenségi ok jut a tudomására, a jogkövetkezmények megjelölésé-
vel köteles haladéktalanul írásban felszólítani a tagságot betöltő személyt, hogy az 
összeférhetetlenséget harminc napon belül szüntesse meg. Amennyiben a tagságot 
betöltő személy az összeférhetetlenséget a felszólítás kézbesítésétől számított har-
minc napon belül nem szünteti meg, tagsági megbízatása megszűnik.

c) A Kit. egyértelművé teszi, hogy a közszolgálati panasz elbírálásában eljáró tanács 
tagjainak összeférhetetlenségére a fegyelmi eljárásra vonatkozó kormányrendelet 
szerinti szabályokat (R6.) kell alkalmazni, így a közszolgálati panasz elbírálásában 
nem vehet részt az [R2. 8. § (1) bek.]:

−	 aki a panaszos által sérelmezett intézkedés meghozatalában részt vett;
−	 a panaszos hozzátartozója;
−	 akitől az ügy tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható el.

A közszolgálati biztos a Döntőbizottság elnökének köteles haladéktalanul bejelen-
teni, ha vele szemben kizáró ok áll fenn [R2. 8. § (3) bek. c) pont]. A kizárás tár-
gyában az elnök soron kívül dönt [R2. 3. § (1) bek. a) pont].

Kapcsolódó jogi szabályozás a 167. §-hoz
−	 Kit.
−	 R2.
−	 R6.
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168. § [A jogvita]

(1) A kormánytisztviselő a kormányzati szolgálati jogviszonyból szár-
mazó igényének érvényesítése érdekében közszolgálati panaszt nyújthat 
be a 80. § (3) bekezdésében meghatározott kormányzati igazgatási szerv 
ellen. A kormányzati igazgatási szerv és az érdekképviseleti szerv az e 
törvényből származó igényét bíróság előtt érvényesítheti.

(2) A közszolgálati panaszt a sérelmesnek tartott munkáltatói intézke-
désről szóló irat kézbesítésétől számított harminc napon belül lehet a Köz-
szolgálati Döntőbizottsághoz benyújtani

a) a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése és megszünte-
tése,

b) az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszó-
lítás,

c) a teljesítményértékelés,
d) a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozat,
e) a kinevezés egyoldalú módosítása,
f) a sérelemdíj megfizetése ügyében hozott határozat,
g) a fizetési felszólítás

tárgyában.
(3) A (2) bekezdésben meghatározottakon túli igény esetén a közszolgá-

lati panaszt az elévülési időn belül lehet előterjeszteni.
(4) A Közszolgálati Döntőbizottság döntésével szemben a kormánytiszt-

viselő, illetve a kormányzati igazgatási szerv bírósághoz fordulhat.
(5) A kormánytisztviselő közvetlenül a bírósághoz fordulhat kereseté-

vel, ha a Közszolgálati Döntőbizottság a (10) bekezdésben meghatározott 
határidőn belül nem bírálja el a közszolgálati panaszt. Ebben az esetben 
a keresetlevelet a határidő lejártától számított harminc napon belül lehet 
előterjeszteni.

(6) A jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vo-
natkozó megállapodás megtámadása esetén a kormánytisztviselő a köz-
szolgálati panaszt, a 80. § (3) bekezdésében meghatározott kormányzati 
igazgatási szerv a keresetlevelet a 74. § (10) és (11) bekezdése szerinti 
megtámadás eredménytelenségének megállapításától számított harminc 
napon belül terjesztheti elő. A megtámadás eredménytelen, ha a másik fél 
annak közlésétől számított tizenöt napon belül nem válaszol, vagy azt nem 
fogadja el.

(7) A kormányzati igazgatási szerv mérlegelési jogkörébe tartozó dön-
tése ellen a kormánytisztviselő a Közszolgálati Döntőbizottsághoz akkor 
fordulhat, ha e törvény megengedi.

(8) A közszolgálati panasz beadására megállapított határidőt megtar-
tottnak kell tekinteni, ha a Közszolgálati Döntőbizottsághoz intézett köz-
szolgálati panaszt legkésőbb a határidő utolsó napján ajánlott küldemény-
ként postára adták vagy elektronikus dokumentumban megküldték. Ha a 
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fél a közszolgálati panasz beadására megállapított határidőt elmulasztja, 
igazolással élhet. Az igény hat hónap elteltével nem érvényesíthető.

(9) A (2) bekezdés a) és e) pontjában foglalt munkáltatói intézkedés, 
továbbá a hivatalvesztés fegyelmi büntetést kiszabó fegyelmi határozat 
kivételével a közszolgálati panasz benyújtásának a munkáltatói intézke-
dés hatályosulására halasztó hatálya van.

(10) A közszolgálati panaszt a Közszolgálati Döntőbizottság a beérkezés-
től számított hatvan napon belül indokolással ellátott határozatban bírálja 
el és döntését írásban közli. Ezt a határidőt indokolt esetben a Közszol-
gálati Döntőbizottság egy alkalommal hatvan nappal meghosszabbíthatja.

(11) A Közszolgálati Döntőbizottság hatásköre az e törvény hatálya alá 
tartozó kormányzati igazgatási szervnél keletkezett jogvitára terjed ki.

(12) A közszolgálati panaszt háromfős tanács bírálja el. Az eljáró tanács 
tagjait és a tanács elnökét a Közszolgálati Döntőbizottság elnöke jelöli ki. 
A tanács elnöke az lehet, aki jogász szakképzettséggel rendelkezik.

(13) A tanács a határozatát többségi szavazással hozza.
(14) A Közszolgálati Döntőbizottság eljárása illeték- és költségmentes.
(15) A Közszolgálati Döntőbizottság az eljárásában érvényesített igény 

elbírálása céljából, azzal összefüggésben megismert személyes adatokat 
az adatkezelés céljának megvalósulásáig, de legkésőbb az eljárás tárgyát 
képező ügy iratainak selejtezéséig vagy levéltárba adásáig kezeli.

1. Az Alaptörvény alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bár-
mely vádat vagy valamely perben a jogait és kötelezettségeit törvény által felállí-
tott, független és pártatlan bíróság tisztességes és nyilvános tárgyaláson, ésszerű 
határidőn belül bírálja el.531 Mindezt érdemes azzal kiegészíteni, hogy a munka-
jogviszony és a kormányzati szolgálati jogviszony közös jellemzője az ún. érdek-
védelem elve, amelynek garanciális jellege elsősorban abból fakad, hogy az ilyen 
foglalkoztatási jogviszonyokban a két fél helyzete nem egyenlő, azaz aszimmetri-
kus szerkezetű. A munkáltató szerv/kormányzati igazgatási szerv szociológiai, gaz-
dasági és jogi fölényben van. Az egyenlőtlenségek feloldása érdekében garanciális 
jelentősége van annak, hogy a kormánytisztviselők számára törvények biztosítsák 
az érdekvédelem lehetőségét, jogát.532

A jogvita szabályait értelmezve elsődleges feladatunk elhatárolni a közszolgálati 
jogvitát a közszolgálati érdekvitától. Míg az érdekvita hátterében érdekek konflik-
tusa áll anélkül, hogy lenne olyan jogi norma, amely alapján a vita feloldása le-
hetséges, addig a jogvita minden esetben feltételezi a háttérében meghúzódó jogi 
szabályozást. A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő jogviták legtágabban a köz-
szolgálati jogviszonyból eredő jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos igények 
érvényesítésére irányuló vitákat tartalmazzák.533 2017. december 31-ig a közszol-
gálati foglalkoztatási jogviszonyokból és a (magán)munkajogviszonyokból eredő  
 
531 Alaptörvény XXVIII. cikk (1) bek.
532 György (2007): i. m. 34.
533 Petrovics (2019a): i. m. 260.
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jogviták – bíróság előtti – megítélése azonos bírói fórum előtt, azonos eljárásrend-
ben, a munkaügyi per szabályai szerint történt, és a közszolgálati foglalkoztatási 
jogviszonyokkal kapcsolatos jogvitákra egyaránt a Pp. XXIII. fejezetének hatálya 
terjedt ki.534 A Kp. alapján ugyanakkor a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos 
perek 2018. január 1-jétől már a közigazgatási jogviták körébe tartoznak.535 A Kp. 
gyűjtőfogalomnak tekinti a közszolgálati jogviszony fogalmát – eltérően a Kttv. 
és a Küt. ilyen elnevezésű jogviszonyaitól –; úgy fogalmaz, hogy a közszolgálati 
jogviszony az állam vagy az állam nevében eljáró szerv és az általa foglalkozta-
tott személy közötti munkavégzés, illetve szolgálatteljesítés céljából létesített, a 
köz szolgálatára irányuló, törvényben meghatározott speciális kötelezettségeket és 
jogokat tartalmazó jogviszony, ide nem értve a bírák, az igazságügyi alkalmazot-
tak, továbbá az ügyészségi alkalmazottak szolgálati viszonyát, valamint a munka-
viszonyban állók jogviszonyát.536 Álláspontunk szerint, bár lényeges különbségek 
mutatkoznak a közszolgálati jog és a (magán)munkajog szabályai között – amelyet 
a Kp. szabályozása során a jogalkotó is így gondolhatott –, vitathatatlannak tartjuk 
azt is, hogy a két jogviszony szerkezete számos hasonlóságot magában foglal. Így 
a munkáltatói jogkör gyakorlója a kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsolatos 
tevékenysége során nem közhatalmi aktusokat bocsát ki, a tevékenységét nem a 
közigazgatási jog, hanem a közszolgálati jog szabályozza.537 A munkajogi összefüg-
géseket az is alátámasztja, hogy az egyes alapvető jogviták elbírálása a két jogvi-
szonnyal kapcsolatban egymásra tekintettel történik.538 Ezek az „egybefonódások” 
a joggyakorlat alapján azonban nemcsak a bírósági ítélkezés során érhetők tetten, 
hanem a Döntőbizottság döntéseiben is megmutatkoznak.539 A Kit. „kibővítette” a 
Döntőbizottság hatáskörét. Valamennyi kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő 
igény vonatkozásában közszolgálati panaszt lehet előterjeszteni a Döntőbizottság-
hoz, a bírósághoz való fordulás másodlagossá vált. Az alternatív vitamegoldások 
egyik megjelenési formája tehát a Döntőbizottság eljárása, amelynek elsődleges 
funkciója – mint fentebb arra már utaltunk – a kormányzati szolgálati jogviszonnyal 
kapcsolatosan felmerülő jogviták gyors és hatékony feloldása.540

A Kit. alapján a következő módon van lehetőség a kormányzati szolgálati jogvi-
szonyból származó igények érvényesítésére.

534 Petrovics (2019a): i. m. 25–260.
535 Kp. 4. § (3) bek. c) pont.
536 A kizáró szabályok alapján azonban a Bjt., az Iasz., az Üsztv., a Kjt. hatálya alá tartozó 

jogviszonyok továbbra is a Pp. által szabályozott munkaügyi perek körébe tartoznak.
537 Petrovics (2019a): i. m. 262.
538 Például ilyenek a munkabérrel és az illetménnyel, a munkaidővel és a pihenőidővel, a jog-

viszony jogellenes megszüntetésével, valamint a kártérítési felelősség egyes kérdéseivel 
kapcsolatos jogviták. Lásd: Petrovics (2019a): i. m. 257.

539 A Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatai bírósági felülvizsgálata. Összefoglaló 
 vélemény (2015). 14–15. Idézi: Petrovics (2019a): i. m. 258.

540 Petrovics (2015): i. m. 200. Vö. A Kit. hatálybalépése óta a Döntőbizottság a kormány-
zati szolgálati jogviszony megszűnésével és megszüntetésével, a kinevezés módosításával, 
valamint egyéb jogviszonyelemmel összefüggő közszolgálati jogviták száma elérte a közel 
90-et, amelyek esetében a határozatok jóval nagyobb százalékban váltak véglegessé, mint 
amennyi után kereset indítottak. In Anonimizált határozatok gyűjteménye I–III.
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„A eset”  – a kormánytisztviselő meghatározott ügyekben harminc na-
pos határidővel közvetlenül a Döntőbizottsághoz fordulhat

„B eset”  – a kormánytisztviselő egyéb igény esetében az elévülési időn 
belül közvetlenül a Döntőbizottsághoz fordulhat

„C eset”  – a kormányzati igazgatási szerv és az érdekképviseleti szerv 
igényének érvényesítése közvetlenül bíróság előtt

„D eset”  – a Döntőbizottság döntésével szemben a felek bírósághoz 
fordulhatnak

„E eset”
 – a kormánytisztviselő közvetlenül bírósághoz fordulhat, ha a 

Közszolgálati Döntőbizottság határidőn belül nem bírálja el a 
közszolgálati panaszt

Speciális esetek a) a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése
b) mérlegelési jogkörbe tartozó döntés

40. táblázat: A kormányzati szolgálati jogviszonyból származó igények  
érvényesítése a Kit.-ben

2. A Kit. a korábbi szabályozást alapul véve rögzíti, hogy a kormánytisztviselőnek 
lehetősége van úgynevezett közszolgálati panaszt benyújtani a kormányzati szol-
gálati jogviszonyból származó igény érvényesítése céljából („A eset”, „B eset”). 
A közszolgálati panaszt azon kormányzati igazgatási szerv ellen kell benyújtani, 
amelynél a kormánytisztviselő az álláshelye szerinti feladatát ellátja vagy ellátta 
[vö. Kit. 80. § (3) bek.]. A kormányzati igazgatási szerv és az érdekképviseleti 
szerv közvetlenül a bíróság előtt érvényesítheti igényét („C eset”).541 A panasz be-
nyújtása és az eljárás továbbra is költség- és illetékmentes.

a) A közszolgálati panasz tárgyköre

A törvény az egyes jogintézmények megszüntetésére (például minősítés) való fi-
gyelemmel pontosítja azokat az ügyköröket, amelyekben közszolgálati panaszt le-
het benyújtani.

541 A munkáltató nem érvényesítheti közvetlenül munkáltatói intézkedéssel anyagi igényét az 
elhunyt munkavállaló/kormánytisztviselő örököseivel szemben, hiszen halálával a jogviszo-
nya megszűnik, ezért a továbbiakban nincs meg annak a lehetősége, hogy a felek egymás-
sal szemben jogaikat gyakorolhassák, kötelezettségeiknek eleget tegyenek. Ez azonban 
nem zárja el attól, hogy a volt munkavállalójával szemben fennálló jogos anyagi igényét 
annak örökösével szemben bíróság előtt érvényesítse. MK 132. sz. állásfoglalás.
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A közszolgálati panasz tárgyköre

Kttv. korábbi szabályozása alapján Kit. szabályozása alapján

1.  – kormányzati szolgálati jogviszony 
megszüntetése

 – kormányzati szolgálati jogviszony 
megszűnése és megszüntetése

2.  – összeférhetetlenség megszünteté-
sére irányuló írásbeli felszólítás

 – összeférhetetlenség megszünteté-
sére irányuló írásbeli felszólítás

3.  – minősítés, a teljesítményértékelés 
megállapítása  – teljesítményértékelés

4.  – fegyelmi és kártérítési ügyben 
hozott határozat

 – fegyelmi és kártérítési ügyben 
 hozott határozat

5.  – kinevezés egyoldalú módosítása  – kinevezés egyoldalú módosítása

6.  – sérelemdíj megfizetése ügyében 
hozott határozat

 – sérelemdíj megfizetése ügyében 
hozott határozat

7. –  – fizetési felszólítás

41. táblázat: A közszolgálati panasz tárgykörei

Általános szabály szerint a közszolgálati panasz benyújtásának halasztó hatálya 
van a sérelmezett munkáltatói intézkedésre nézve. Ez alól csak a kormányzati szol-
gálati jogviszony megszűnésével és megszüntetésével, a kinevezés egyoldalú mó-
dosításával kapcsolatos munkáltatói intézkedés, valamint a hivatalvesztés fegyelmi 
büntetést kiszabó fegyelmi határozat képez kivételt. A kormányzati igazgatási szerv 
mérlegelési jogkörébe tartozó döntése ellen a kormánytisztviselő a Döntőbizottság-
hoz kizárólag akkor fordulhat, ha a Kit. ezt megengedi (Speciális esetek – „b)”). 
Erre hozható példaként a táblázatban is megjelölt teljesítményértékelés, amelynek 
tárgyában, noha mérlegelési jogkörben hozott döntésről beszélhetünk, mégis lehe-
tőség van közszolgálati panasz benyújtására [vö. Kit. 96. § (1), (5) bek.].

b) A közszolgálati panasz benyújtásának határideje

Hangsúlyozni szükséges, hogy a Kit. 2020. január 1-jétől hatályos módosítása 
alap ján a közszolgálati panasz benyújtásának határideje a táblázatban kiemelt 
ügykörök tekintetében a sérelmesnek tartott munkáltatói intézkedésről szóló irat 
kézbesítésétől számított harminc nap („A eset”), tekintettel arra, hogy ezen ügy-
körök esetében kiemelten fontos a sérelmezett munkáltatói intézkedés mihama-
rabbi megvizsgálása. Minden más, a táblázatban nem említett ügykörben köz-
szolgálati panaszt az elévülési időn belül lehet benyújtani („B eset”). A módosítás 
eredményeképpen tehát kibővül a Döntőbizottság hatásköre, ami azt jelenti, hogy 
valamennyi kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő igény vonatkozásában 
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közszolgálati panaszt lehet előterjeszteni a Döntőbizottsághoz a törvényben meg-
határozott határidők figyelembevételével.

A jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó meg-
állapodás megtámadása esetén a kormánytisztviselő közszolgálati panaszt a 
kormányzati igazgatási szervnél történt megtámadás eredménytelenségének 
megállapításától számított harminc napon belül terjeszthet elő. A megtámadás 
eredménytelen, ha a másik fél (a kormányzati igazgatási szerv) annak közlésétől 
számított tizenöt napon belül nem válaszol, vagy azt nem fogadja el (Speciális 
esetek – „a)”). Ha a fél a közszolgálati panasz beadására megállapított határidőt 
elmulasztja, igazolással élhet, ugyanakkor az igény hat hónap elteltével már nem 
érvényesíthető. A közszolgálati panaszt valamennyi esetben a Döntőbizottsághoz 
kell benyújtani. Ha a panaszos a közszolgálati panaszát a jogorvoslati határidőn 
belül nem a Döntőbizottsághoz, hanem a kormányzati igazgatási szervhez nyújtja 
be, és a közszolgálati panaszt a kormányzati igazgatási szerv a jogorvoslati határ-
időn túl továbbítja a Döntőbizottsághoz, akkor a panasz elkésett. Erre tekintettel 
az eljárás megszüntetésének van helye, figyelemmel arra is, hogy a  kormányzati 
igazgatási szerv számára jogszabály nem ír elő olyan kötelezettséget, hogy a 
hozzá tévesen benyújtott panaszt köteles lenne továbbítani a Döntőbizottsághoz. 
Amennyiben a munkáltatói intézkedés a panasz előterjesztéséről szóló jogorvoslati 
tájékoztatást helyesen tartalmazza, a panaszos nem lehet tévedésben annak vo-
natkozásában, hogy a közszolgálati panaszt melyik szervnél kell előterjesztenie.542

c) A közszolgálati panasz benyújtásának módja

Az új végrehajtási szabályok értelmében lehetőség van a közszolgálati panasz-
ügyek elektronikus intézésére is a papír alapú ügyintézés mellett (vö. R2. 9. §, 
13. §). A panasz elektronikus úton az úgynevezett e-Papír szolgáltatáson keresztül 
terjeszthető elő, amely a www.magyarorszag.hu honlapon, ügyfélkapus felhasz-
nálónévvel érhető el. A panasz elektronikus úton történő előterjesztése egyben 
az elektronikus kapcsolattartás választását is jelenti, amely esetében a panaszos 
minden egyéb beadványát és annak mellékleteit elektronikus úton köteles előter-
jeszteni, és a Titkárság is ilyen módon kézbesíti részére az iratokat. Az elektronikus 
ügyintézés egyéb szabályait az E-ügyintézési tv., valamint az elektronikus ügyin-
tézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezései 
határozzák meg.

d) A közszolgálati panasz tartalmi elemei

A végrehajtási szabályok taxatíve meghatározzák azokat a tartalmi elemeket, me-
lyeket a benyújtott közszolgálati panasznak tartalmaznia kell [R2. 10. § (1) bek.]. 
A panaszban meg kell jelölni:

−	 a panaszos és a képviselője nevét, lakcímét, székhelyét, elérhetőségét 
( telefonszám, e-mail-cím);

542  Elvi Döntőbizottsági Határozat 2019/6.
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−	 a sérelmesnek tartott munkáltatói intézkedést meghozó kormányzati igaz-
gatási szerv nevét és székhelyét;

−	 a sérelmesnek tartott munkáltatói intézkedést;
−	 az érvényesíteni kívánt jogot és az annak alapjául szolgáló tényeket, bizo-

nyítékokat, valamint
−	 a Döntőbizottság döntésére irányuló határozott kérelmet és ennek indokait.

3. A korábbi szabályozáshoz képest a döntőbizottsági eljárás egyes szakaszain ér-
demben nem változtat a jogalkotó, melyek az alábbiak:

a) A befogadhatóság vizsgálata

A közszolgálati panasz elbírálásának első szakasza az úgynevezett befogadható-
sági vizsgálat. Ebben a szakaszban a Titkárság vezetője által kijelölt kormánytiszt-
viselő megvizsgálja a panasz befogadhatóságát, melynek keretében a vizsgálat 
kiterjed a Döntőbizottság hatáskörének ellenőrzésére is. Abban az esetben, ha 
a közszolgálati panasz nem felel meg a jogszabályi rendelkezéseknek, vagy más 
okból kiegészítésre, javításra szorul, a Titkárság nyolcnapos határidő tűzésével 
a hiányok megjelölése mellett a panaszost hiánypótlásra szólítja fel, és egyben 
 figyelmezteti arra, hogy ha a hiányokat nem pótolja, vagy a panaszt újból hiá-
nyosan nyújtja be, a Döntőbizottság az eljárást megszüntetheti, vagy a panaszt 
hiányos tartalma szerint bírálhatja el [R2. 10. § (3)–(4) bek.].543

A befogadhatósági vizsgálat az alábbi eredményekkel zárulhat:
−	 A befogadható panaszt a titkárságvezető felterjeszti a Döntőbizottság elnö-

kéhez, majd ezt követően a Döntőbizottság elnöke kijelöli az eljáró  tanács 
tagjait, köztük a tanács elnökét és előadó tagját [R2. 11. § (1) bek.].  
A tanács elnöke csak olyan személy lehet, aki jogász szakképzettséggel 
rendelkezik.

−	 Nem befogadható panasz esetén a titkárságvezető javaslatot tesz a 
 Döntőbizottság elnökének az eljárás megszüntetésére. Az eljárás meg-
szüntetéséről a Döntőbizottság elnöke határozatot hoz, amelyről tájékoz-
tatja a panaszost és az érintett kormányzati igazgatási szervet is [R2. 
10. § (4) bek.].

543 Vö. A Közszolgálati Döntőbizottság Ügyrendje, 5. pont.



593

xxii. fejezet

b) Döntéselőkészítés

Az ügyben eljáró tanács kijelölését követően a titkárságvezető – a panasz meg-
küldésével – értesíti az érintett kormányzati igazgatási szervet az eljárás megindí-
tásáról. A kormányzati igazgatási szervnek lehetősége van tizenöt napos határidőn 
belül nyilatkozatát előterjeszteni, amelyben kezdeményezheti az eljárás megszün-
tetését, illetve érdemben védekezhet a panasszal szemben [R2. 11. § (2) bek.]. 
A döntés előkészítésében mind a Titkárság, mind pedig az eljáró tanács fontos 
feladat- és hatásköröket lát el.

Döntéselőkészítés

A Titkárság feladat- és  
hatásköre

Az eljáró tanács feladat- és  
hatásköre

1.
 – iratokat, adatokat kérhet be a 

panaszostól és a kormányzati 
igazgatási szervtől

 – személyesen meghallgathatja a 
panaszost, illetve a kormányzati 
igazgatási szerv képviselőjét

2.

 – a közszolgálati alapnyilvántartás, 
valamint a Kit. 177. §-a alapján a 
személyügyi központ által vezetett 
nyilvántartás adatkörével össze-
függésben adatokat szerezhet be

 – a felek indítványára tanúkat hall-
gathat meg

3.

 – a panasz kivizsgálásához szüksé-
ges további cselekményeket vé-
gezhet, így a feleket nyilatkozat-
tételre hívhatja fel, más szervtől 
iratokat, adatokat szerezhet be

 – a felek indítványára – a szakértői 
díj megelőlegezését követően – 
szakértőt rendelhet ki

42. táblázat: A döntéselőkészítés szakasza

Az érintettek meghallgatása nem nyilvános, és a meghallgatásról jegyzőköny-
vet kell felvenni. A meghallgatáson az eljáró tanács tagjain kívül a felek, a felek 
képviselői és a Titkárság ügyintézője vehet részt. A meghallgatás a felek együttes 
jelenlétében történik, ennek során az eljáró tanács elnöke engedélyezheti a felek és 
képviselőik részére, hogy a meghallgatotthoz kérdéseket intézzenek [R2. 11. § (6) 
bek.]. Az eljáró tanács a felek indítványára – mint a táblázatból is kitűnik – tanúkat 
hallgathat meg. Itt utalnunk kell arra, hogy a tanú meghallgatására nem irányadó-
ak a polgári eljárásjog szabályai, az R2. rendelkezései mellett tehát a Döntőbizott-
ság Ügyrendjében foglaltakat kell még figyelembe venni.

A végrehajtási szabályok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a panaszost meg-
hatalmazás útján képviselje [R2. 12. § (2) bek.]:

−	 a hozzátartozója;
−	 az ügyvéd, valamint
−	 az érdekképviseleti szerv.
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A kormányzati igazgatási szervet képviselheti:
−	 a kamarai jogtanácsos;
−	 az ügyvéd, valamint
−	 a képviseleti joggal rendelkező tisztviselő is.

Fontos hangsúlyozni, hogy az eljáró tanács az eljárás bármelyik szakaszában 
megkísérelheti a jogvita egyezség útján történő rendezését. Amennyiben az egyez-
ség megfelel a jogszabályi feltételeknek, akkor azt az eljáró tanács jóváhagyja, 
ellenkező esetben az egyezség jóváhagyását megtagadja, és az eljárást tovább 
folytatja [R2. 11. § (7) bek.].

c) Határozathozatal

A korábbi szabályozással egyezően a Döntőbizottságnak hatvan nap áll rendel-
kezésre, hogy elbírálja a közszolgálati panaszt, és döntést hozzon. Amennyiben 
indokolt, az eljáró tanács elnöke a határidőt egy alkalommal további hatvan nappal 
meghosszabbíthatja. Szükséges hangsúlyozni, hogy a fegyelmi eljárással ellentét-
ben a Döntőbizottság hatásköre kizárólag az érintett kormányzati igazgatási szerv-
nél keletkezett jogvitára terjedhet ki [R2. 21. § (1) bek.], azaz a testületnek nincs 
hatásköre a panaszon kívül egyéb igényt is elbírálni.

A Döntőbizottság írásbeli, indokolással ellátott, többségi szavazással meghozott 
határozatában [R2. 21. § (2) bek.]:

−	 a panasznak egészben vagy részben helyt ad;
−	 a panaszt elutasítja;
−	 a felek közötti egyezséget jóváhagyja, vagy
−	 az eljárást megszünteti.

A határozat alaki és tartalmi elemeire vonatkozó egyéb részletszabályokat az 
R2. 22–23. §-a határozza meg. A Döntőbizottság a határozatban megállapított 
 kötelezettség teljesítésére tizenöt napos határidőt szab. A határozatot – annak 
írásba foglalást követő nyolc napon belül – a Titkárság megküldi a panaszos, illetve 
a kormányzati igazgatási szerv részére [R2. 23. § (1)–(3) bek.].

A Döntőbizottság az eljárást megszünteti, ha [R2. 21. § (3) bek.]:
−	 a panaszos követelésének érvényesítése bíróság vagy más hatóság hatás-

körébe tartozik;
−	 a panaszos követelése idő előtti;
−	 a panaszos elmulasztotta az igényérvényesítési határidőt;
−	 a panaszos a hiánypótlási felhívásnak nem tett eleget, és emiatt a panasz 

nem bírálható el;
−	 a felek között ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt 

az eljárás már folyamatban van, vagy annak tárgyában a Döntőbizottság 
vagy a bíróság korábban már határozatot hozott;

−	 a panaszos a panaszt visszavonta;
−	 a panaszos elhalálozott, vagy
−	 a kormányzati igazgatási szerv jogutód nélkül megszűnt.
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4. A meghozott határozattal szemben („D eset”) az alábbi jogorvoslatra van lehető-
ség [R2. 22. § (2) bek.]:544

−	 a döntés közlésétől számított harminc napon belül bírósághoz lehet fordulni;
−	 kereset előterjesztésére jogosultak: panaszos, kormányzati igazgatási 

szerv;
−	 a pert az ellenérdekű féllel szemben kell megindítani;
−	 a keresetlevelet a Döntőbizottsághoz kell benyújtani, de a hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező közigazgatási és munkaügyi bíróságnak kell cí-
mezni;

−	 a Döntőbizottság a keresetlevelet az ügy irataival együtt 15 napon belül 
továbbítja a bírósághoz.

A Kp. a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perek különös szabályait nem 
önálló fejezetben, hanem elszórtan, egy-egy jogintézmény vonatkozásában ha-
tározza meg. A Kp. eljárása két lényeges ponton különbözik a korábbi munka-
ügyi perek eljárásához képest; a bíróság ülnökök közreműködése nélkül jár el, 
továbbá az első tárgyaláson elmarad a munkaügyi perben kötelező egyeztetés.545 
Nincs különbség ugyanakkor az eljáró bíróság illetékességi szabályai tekinteté-
ben. A közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos perre általános szabály szerint a 
munkavégzés helye szerinti bíróság illetékes, ám ettől eltérően is megindítható 
a per a természetes személy felperes lakóhelye szerinti illetékes bíróság előtt.546 
További hasonlóság, hogy a kollektív alanyok jogvitáira is a munkavégzés helye 
szerinti bíróság illetékességi szabályát kell alkalmazni; a közszolgálati jogviszony-
nyal kapcsolatos perben is egyaránt fél lehet a munkavállalói és a munkáltatói 
érdekképviseleti szerv, továbbá saját tagjának közszolgálati jogviszonnyal kap-
csolatos perében meghatalmazottként munkavállalói érdekképviseleti szervezet is 
eljárhat. Ugyancsak hasonlóság, hogy egyes esetekben a Kp. rendelkezései szerint 
is megfordul a bizonyítási teher.547

A bíróság ítéletével tehát a jogvitát érdemben eldönti, ugyanakkor általános 
szabály szerint a Döntőbizottságot új eljárásra nem kötelezheti.548 Ez alól az alábbi 
két eset képez kivételt.

A bíróság a Döntőbizottság határozatát:
−	 megsemmisíti, és a Döntőbizottságot új eljárásra kötelezi, ha az eljáró ta-

nács nem volt szabályszerűen megalakítva, vagy a határozat meghozatalá-
ban kizárt személy vett részt; vagy

−	 a jogsértéssel érintett részében megsemmisíti, és szükség esetén a Köz-
szolgálati Döntőbizottságot új eljárásra kötelezi, ha az a hatáskörét túllép-
te, illetve hatáskörének hiányát jogsértő módon állapította meg.549

544 Kp. 130. §.
545 Petrovics (2019a): i. m. 268–269.
546 Petrovics (2019a): i. m. 269.
547 Petrovics (2019a): i. m. 269.
548 Vö. Kp. 95. § (1) bek.
549 Vö. Kp. 95. § (2) bek.



596

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

Amennyiben a panaszos, illetve a kormányzati igazgatási szerv a határozat köz-
lésétől számított harminc napon belül nem terjesztett elő keresetet, a Titkárság 
előterjesztése alapján megállapítja a határozat véglegessé válását (R2. 25. §).  
A Budai Központi Kerületi Bíróság a Közszolgálati Döntőbizottság keresettel nem 
támadott kötelezést tartalmazó határozatát, valamint a Közszolgálati Döntőbizott-
ság keresettel nem támadott határozatával jóváhagyott egyezséget végrehajtási 
záradékkal látja el.550 Fontos hangsúlyozni, hogy a fentieken kívül a kormánytiszt-
viselő akkor is bírósághoz fordulhat, ha a Döntőbizottság az eljárási határidőn 
belül nem bírálja el érdemben a benyújtott közszolgálati panaszt, vagy nem a 
Döntőbizottság hatáskörébe tartozik az adott ügy („E eset”).

5. A jogalkotó a korábbi szabályozáshoz hasonlóan továbbra is lehetőséget biz-
tosít arra, hogy a kormánytisztviselő a panasz tárgykörén kívüli igények megala-
pozottságának vonatkozásában előzetesen véleményt kérjen a testülettől. Ahogy 
azt már a jogpolitikai céloknál is említettük, az új szabályozási környezetben job-
ban elhatárolhatóvá válik egymástól a közszolgálati panaszügyek elbírálására, 
valamint a véleményezési eljárásokra vonatkozó szabályok köre. Az R2. egyrészt 
önálló alcím alatt határozza meg a véleményezési eljárás legfontosabb szabályait, 
másrészt pontosítja, hogy a véleményezési eljárásra a közszolgálati panaszügyek 
elbírálására vonatkozó eljárási rendelkezések közül melyeket kell alkalmazni (vö. 
R2. 26. §). Fontos hangsúlyozni, hogy a véleményezési eljárás is a véleménykérő 
ügyirat befogadhatósági vizsgálatával kezdődik, továbbá lehetőség van a szüksé-
ges adatok, iratok bekérésére is.

Ugyanakkor a közszolgálati panasz elbírálására vonatkozó eljárással ellentétben 
a véleményezési eljárásban:

−	 tanács helyett egyszemélyben a kijelölt közszolgálati biztos foglal állást;
−	 határozat helyett indokolással ellátott vélemény kibocsátására kerül sor.

A közszolgálati panasz elbírálásának eredményeképpen hozott határozathoz ha-
sonlóan a testület által kiadott vélemény sem terjedhet túl a véleménykérő ügy-
iratban foglaltakon.

6. Az eljáró tanács elvi kérdésekre kiterjedő határozatot is hozhat. Ha az eljáró 
tanács elvi kérdésekre is kiterjedő határozatot hozott, arról az eljáró tanács el-
nöke tájékoztatja a Döntőbizottság elnökét, aki indokolt esetben dönthet a hatá-
rozat Elvi döntőbizottsági határozatként történő közzétételéről a Döntőbizottság 
honlapján.551 Vitás jogalkalmazási kérdés esetén – az egységességének biztosítása 
érdekében – a Döntőbizottság elnöke teljes ülést hív össze. Az ülésen a közszolgá-
lati biztosok kétharmados többséggel, a Döntőbizottság gyakorlatának elemzését 
követően Döntőbizottsági állásfoglalást hozhatnak. Az erre vonatkozó részletszabá-
lyokat a Döntőbizottság ügyrendje állapítja meg (R2. 6. §).

550 Vht. 23/A. § (3) bek.
551 Lásd: http://kdb.gov.hu/a (2020. 10. 03.)

http://kdb.gov.hu/a
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 168. §-hoz
−	 Alaptörvény
−	 E-ügyintézési tv.
−	 Kit.
−	 Kp.
−	 Kttv.
−	 Küt.
−	 Pp.
−	 R2.
−	 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletsza-

bályairól
−	 A Közszolgálati Döntőbizottság Ügyrendje

Kapcsolódó joggyakorlat a 168. §-hoz
−	 Elvi döntőbizottsági határozat 2019/6.
−	 MK 132. sz. állásfoglalás



598

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

XXIII. FEJEZET

AZ ÉRDEKEGYEZTETÉS (170–172. §)

Fülöp Tímea – Ludányi Dávid

Jogpolitikai célok

1. A Kit. XXIII. fejezete a korábbi szabályozást alapul véve határozza meg a kor-
mányzati szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó érdekegyeztető fórumokat és me-
chanizmusokat, amelyek a munkajogi szabályozáshoz hasonlóan lehetőséget 
teremtenek a kormánytisztviselők szociális és gazdasági érdekeinek védelmére, 
véleményük egységes kinyilvánítására, valamint az érdekképviseleti szervek és 
a kormányzati igazgatási szervek közötti érdemi párbeszéd folytatására a békés 
munkakörnyezet hosszú távú fenntartása érdekében.

2. Az egyes ágazati érdekegyeztetésekhez hasonlóan a Kit. esetében is nélkülöz-
hetetlen, hogy a hatálya alá tartozó kormánytisztviselők az érdekképviseleti szer-
veken keresztül személyesen is részt vegyenek az őket érintő munkakörülmények 
és feltételek alakításában, az eshetőleges munkaügyi konfliktusok megelőzésében, 
valamint az azok feloldására irányuló eljárásokban.

3. A szakszervezetek, érdekképviseleti szervezetek alakításának, valamint az 
azokba való belépés (vagy attól való távolmaradás) joga minden kormánytisztvi-
selőt megillető alapvető jog, amelyet nemcsak a hazai, de nemzetközi jogforrások 
is egyaránt deklarálnak. Az érdekképviseleti szervezetek működésének törvényi 
szabályozása a kormányzati igazgatásban is rendkívül fontos, hiszen a kormány-
tisztviselők csak így tudnak olyan jogokat gyakorolni, amelyeket kizárólag együt-
tesen, közösen képesek érvényre juttatni. Emellett a Kit. továbbra is rögzíti azokat 
a garanciális szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kormánytisztviselőt semmi-
lyen hátrány ne érje az érdekképviseleti, szakszervezeti tevékenységével, illetve 
tagsági jogviszonyával összefüggésben.

4. A jogalkotó a Kttv.-vel egyezően határozza meg a kormánytisztviselői érdeke-
gyeztetés általános, és egyes szintjeire vonatkozó legfontosabb szabályokat.552

552 A fejezet elkészítése során felhasznált források: Csóka (2019b): i. m. 79–83.
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A kormánytisztviselői érdekegyeztetés szintjei

I. Országos szint II. Helyi szint

Fóruma:

 – KÉF (Közszolgálati Érdekegyeztető 
Fórum)

 – OKÉT (Országos Közszolgálati Érdek-
egyeztető Tanács)

Fóruma:

 – a kormányzati igazgatási szerv veze-
tője és a szakszervezet által választott 
tisztségviselője között

43. táblázat: A kormánytisztviselői érdekegyeztetés szintjei

Magyarázat a Kit. §-aihoz

170. § [A kormánytisztviselői érdekegyeztetés]

(1) A kormánytisztviselők szociális és gazdasági érdekeinek védelme, 
továbbá a munkabéke fenntartása érdekében e törvény szabályozza a 
szakszervezet és a kormányzati igazgatási szerv, illetve érdekképviseleti 
szervezeteik kapcsolatrendszerét. Ennek keretében biztosítja a kormány-
tisztviselők részvételét a munkafeltételek alakításában, meghatározza a 
munkaügyi konfliktusok megelőzésére, feloldására irányuló eljárást.

(2) A kormánytisztviselőknek, illetve a kormányzati igazgatási szervek-
nek joga, hogy – törvényben meghatározott feltételek szerint – gazdasági 
és társadalmi érdekeik előmozdítása, védelme érdekében, mindennemű 
megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt érdekképviseleti szervezetet 
alakítsanak, illetve az általuk választott szervezetbe – kizárólag az adott 
szervezet szabályaitól függően – belépjenek, vagy az ilyen jellegű szerve-
zetektől távol maradjanak.

(3) Az érdekképviseleti szervezetek jogosultak szövetségeket létesíteni, 
illetve ilyenekhez csatlakozni, ideértve a nemzetközi szövetségeket is.

(4) A kormánytisztviselők jogosultak a kormányzati igazgatási szerv-
nél szakszervezet létrehozására. A szakszervezet szerveket működtethet, 
ezek működésébe tagjait bevonhatja.

(5) A kormányzati igazgatási szerv, illetve a szakszervezet köteles egy-
mást írásban tájékoztatni a képviseletére jogosult, valamint a tisztségvi-
selő személyéről.

(6) A kormányzati igazgatási szerv nem köteles tájékoztatást adni vagy 
konzultációt folytatni, ha ez olyan tény, információ, megoldás vagy adat 
nyilvánosságra kerülésével járhat, amely a közszolgálat érdekeit, illetve 
működését vagy a kormányzati igazgatási szerv jogos érdekeit, illetve mű-
ködését veszélyeztetné.
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(7) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy olyan tényt, 
információt, megoldást vagy adatot, amelyet a kormányzati igazgatási 
szerv jogos érdekei, illetve működése, valamint a közszolgálat érdekei, 
illetve működése védelmében kifejezetten bizalmasan vagy minősített 
adatként való kezelésre történő utalással hozott tudomására, semmilyen 
módon nem hozhatja nyilvánosságra és azt az e törvényben meghatáro-
zott célok elérésén kívüli tevékenységben semmilyen módon nem használ-
hatja fel.

(8) A szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy a tevékeny-
sége során tudomására jutott információkat csak a kormányzati igazgatási 
szerv jogos érdekeinek, illetve működésének, valamint a közszolgálat ér-
dekeinek, illetve működésének veszélyeztetése, valamint a személyiségi 
jogok megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.

(9) Az e törvényben a szakszervezet számára biztosított jogok a kor-
mányzati igazgatási szervnél képviselettel rendelkező helyi szakszerveze-
tet illetik meg.

(10) A kormányzati igazgatási szerv nem követelheti, hogy a kormány-
tisztviselő szakszervezethez való tartozásáról nyilatkozzék.

(11) A kormánytisztviselő alkalmazását nem lehet attól függővé tenni, 
hogy tagja-e valamely szakszervezetnek, illetve megszünteti-e korábbi 
szakszervezeti tagságát, vagy vállalja-e a szakszervezetbe történő belé-
pést.

(12) Szakszervezethez való tartozása vagy szakszervezeti tevékenysége 
miatt tilos a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát meg-
szüntetni vagy a kormánytisztviselőt más módon megkülönböztetni.

(13) Nem lehet jogosultságot vagy juttatást valamely szakszervezethez 
való tartozástól vagy az attól való távolmaradástól függővé tenni.

(14) A kormányzati igazgatási szerv szakszervezeti tagdíj levonásáért és 
a szakszervezet részére történő átutalásáért ellenértéket nem követelhet.

(15) A munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szó-
ló 1991. évi XXIX. törvénytől eltérően a kormányzati igazgatási szerv a 
kormánytisztviselők illetményéből a szakszervezeti tagdíjat az erre vonat-
kozó megállapodása esetén vonja le.

1. A Kit. a kormánytisztviselő szociális és gazdasági érdekeinek védelme, valamint 
a munkabéke fenntartása érdekében határozza meg a szakszervezet és a kormány-
zati igazgatási szerv, illetve az érdekképviseleti szervezetek kapcsolatrendszerének 
legfőbb alapjait. Ennek keretében törvényi szinten biztosítja a jogalkotó, hogy a 
kormánytisztviselők személyesen is részt vegyenek a szakszervezetek, valamint az 
érdekképviseleti szervezeteken keresztül az őket érintő munkafeltételek kialakítá-
sában, továbbá említésre kerülnek az esetlegesen előforduló munkaügyi konfliktu-
sok megelőzésére és azok feloldására irányuló eljárás legfőbb szabályai is.
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2. A jogalkotó a kormánytisztviselő és a kormányzati igazgatási szerv alapvető 
jogaként rögzíti az érdekképviseleti szervezetek alakításához való jogát a gazda-
sági és társadalmi érdekeik előmozdítása érdekében, továbbá az ahhoz történő 
csatlakozás (vagy éppen távolmaradás), illetve a szövetségi szinten történő együtt-
működés lehetőségét. Fontos hangsúlyozni, hogy e jogokat nemcsak a hazai jog-
szabályok (Alaptörvény, Mt.), de a nemzetközi normák is egyaránt deklarálják. Az 
Alaptörvényben rögzített egyesülési jog, valamint az érdekvédelemhez és a kollek-
tív tárgyalásokhoz való jog érvényesítése céljából a Kit. elismeri a szervezkedés 
szabadságát és a szervezetalapítás jogát kormánytisztviselői és munkáltatói oldalon 
is.553 A munkáltatói érdekképviseletek és a szakszervezetek a Civil tv. alapján egye-
sületnek minősülnek.554 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet/International Labour 
Organisation – ILO – az egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről 
szóló 87. sz. egyezményének 10. és 11. cikke kimondja, hogy a munkavállalóknak 
és a munkáltatóknak is joga van olyan szervezetet létrehozni, amelynek célja az 
őket érintő érdekek előmozdítása és megvédése. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, 
hogy az érdekképviseleti szervezetekhez történő csatlakozás miatt senkit nem ér-
het hátrány, illetve megkülönböztetés.

3. A törvény továbbra is elismeri a kormánytisztviselőknek azt a jogát, hogy a kor-
mányzati igazgatási szervnél szakszervezetet hozzanak létre és működtessenek. 
A Kit. értelmező rendelkezése szerint szakszervezetnek tekinthető a munkaválla-
lói érdekképviseleti szerv, a kormánytisztviselők minden olyan szervezete, amely-
nek elsődleges célja a kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyával 
kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése [vö. Kit. 280. § (1) bek. 30. 
pont]. Ennek alapján kiemelendő, hogy a törvényi keretek között biztosított szak-
szervezeti jogok a kormányzati igazgatási szervnél képviselettel rendelkező helyi 
szakszervezetet illetik meg.

4. Fontos hangsúlyozni, hogy a szakszervezeti jogok gyakorlása szoros együtt-
működést feltételez az adott szakszervezet és a kormányzati igazgatási szerv vi-
szonyában. Ennek alapját a jogalkotó elsősorban a megfelelő tájékoztatás tel-
jesítésében látja, hiszen a törvény előírja, hogy a kormányzati igazgatási szerv 
és a szakszervezet köteles egymást írásban tájékoztatni a képviseletére jogosult, 
valamint a tisztségviselő személyéről. Ennek a tájékoztatásnak különösen nagy je-
lentősége van, hiszen kormányzati szolgálati jogviszonyának megszüntetése ese-
tében sajátos szabályok érvényesülnek [vö. Kit. 172. § (10) bek.]. A tájékoztatás 
célja, hogy a felet olyan helyzetbe hozza, hogy az saját álláspontot alakíthasson 
ki valamely kérdésről, a konzultációnak pedig személyesnek, közvetlennek és a 
tényleges kérdésekre kiterjedőnek kell lennie.555

553 Alaptörvény VIII., XVII. cikkei.
554 Civil tv. 4. §.
555 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve az Európai Kö-

zösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének 
létrehozásáról.
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Ugyanakkor a törvény meghatározza a tájékoztatás lehetséges korlátait is azzal, 
hogy:

−	 a kormányzati igazgatási szerv csak olyan tájékoztatást vagy konzultációt 
tagadhat meg, amelynek keretében fennáll a veszélye, hogy olyan tény, in-
formáció, megoldás vagy adat kerülhet nyilvánosságra, amely a közszolgá-
lat érdekeit, illetve működését vagy az adott kormányzati igazgatási szerv 
jogos érdekeit, működését veszélyeztetné (vö. Kit. 63. §, 173. §);

−	 amennyiben a szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy tu-
domására jut a fentiekben említett bizalmasan vagy minősített adatként 
kezelendő információ, tény, megoldás vagy adat, azt semmilyen módon 
nem hozhatja nyilvánosságra, és a törvényben meghatározott célon kívül 
semmilyen módon nem használhatja fel [vö. Kit. 93. § (1) bek. g) pont];

−	 a szakszervezet nevében vagy érdekében eljáró személy a tudomására 
jutott információt kizárólag csak oly módon hozhatja nyilvánosságra, hogy 
azzal a kormányzati igazgatási szerv jogos érdekeit, működését, valamint 
a közszolgálat érdekeit és működését nem veszélyeztetheti, továbbá nem 
járhat a személyiségi jogok megsértésével (vö. 67. §).

Tekintettel arra, hogy a szakszervezet tájékoztatáshoz, illetve konzultációhoz 
való joga a törvényi feltételek fennállása esetén korlátozható, kiemelten fontos a 
kormányzati igazgatási szerv rendeltetésszerű joggyakorlása ebben a körben (vö. 
Kit. 64. §).556

A szakszervezeti jogok a kormányzati igazgatási szervnél képviselettel rendel-
kező helyi szakszervezetet illetik meg. A képviselettel való rendelkezés tartalmát 
a Kit. nem határozza meg, de a kormányzati igazgatási szervnél képviselettel ren-
delkező szakszervezetnek – az Mt. analógiájára – az a szakszervezet tekintendő, 
amely alapszabálya szerint a kormányzati igazgatási szervnél szakszervezeti tiszt-
ségviselővel rendelkezik.557

5. A törvény a Kttv.-hez hasonlóan garanciális szabályként írja elő, hogy szakszer-
vezeti tagsága miatt senkit nem érhet hátrány vagy megkülönböztetés.558 Ennek 
keretében a kormányzati igazgatási szervnek nincs jogosultága ahhoz, hogy:

−	 a kormánytisztviselőt nyilatkoztassa a szakszervezethez való tartozásáról;
−	 a kormánytisztviselő alkalmazását a szakszervezeti tagságától tegye füg-

gővé;
−	 a kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetését a kormánytiszt viselő 

szakszervezethez való tartozására vagy abban kifejtett tevékenységére 
alapozza;

−	 jogosultságot, juttatást a kormánytisztviselő valamely szakszervezethez 
való tartozásától vagy éppen az attól való távolmaradásától tegyen füg-
gővé.

556 Bérces (2013): Kttv. 196. §.
557 Vö. Bérces (2013): Kttv. 196. §.
558 Vö. Ebktv.
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6. A Kit. esetében is érvényesül az a sajátos szabály, miszerint a kormányzati igaz-
gatási szerv a szakszervezeti tagdíjat – a kormánytisztviselővel történő megállapo-
dás alapján – a kormánytisztviselő illetményéből vonja le [vö. Kit. 139. § (5) bek.]. 
A tagdíj levonásáért, illetve a szakszervezet részére történő átutalásért azonban a 
kormányzati igazgatási szerv ellenérteket továbbra sem követelhet. A tagdíjfize-
tésre vonatkozó megbízás részletszabályait egyebekben – a díjazással foglalkozó 
részben már részletesebben is ismertetett módon – a Tagdíj tv. határozza meg.559

Kapcsolódó jogi szabályozás a 172. §-hoz
−	 Alaptörvény
−	 Civil tv.
−	 Ebktv.
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 Tagdíj tv.
−	 Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve 

az Európai Közösség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott 
konzultáció általános keretének létrehozásáról

−	 A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyesülési szabadság és a szervezke-
dési jog védelméről szóló 87. sz. egyezménye

171. § [A központi érdekegyeztetés]

(1) A kormányzati igazgatási szervek, valamint a kormánytisztviselők 
érdekeinek egyeztetése, a vitás kérdések tárgyalásos rendezése, valamint 
a megfelelő megállapodások kialakítása céljából a Kormány, az országos 
önkormányzati érdekképviseleti szervezetek, valamint a kormánytisztvi-
selők és a köztisztviselők országos munkavállalói érdekképviseleti szer-
vezeteinek tárgyalócsoportja részvételével Közszolgálati Érdekegyeztető 
Fórum (a továbbiakban: KÉF) működik.

(2) A KÉF hatáskörébe a közigazgatásban foglalkoztatott kormánytiszt-
viselők és köztisztviselők élet- és munkakörülményeire, foglalkoztatási 
feltételeire vonatkozó tárgykörök tartoznak.

(3) A KÉF véleményét ki kell kérni a (2) bekezdés szerinti hatáskörébe 
tartozó ügyekkel kapcsolatban az igazgatási munkaerővel és személyi jut-
tatásokkal való gazdálkodás kérdéseiben.

(4) A KÉF tájékoztatáskérésre, illetve javaslattételre jogosult a (2) be-
kezdés szerinti hatáskörébe tartozó egyéb ügyekkel kapcsolatban.

(5) A KÉF szervezetének és működésének szabályait a Kormány nevében 
eljáró közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős 
miniszter és az érdekegyeztetésben résztvevő felek közötti megállapodás 

559 Tagdíj tv. 1. §.
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tartalmazza. Titkársági feladatait a közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért felelős miniszter látja el.

(6) A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, a rendvédelmi fel-
adatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyá-
ról szóló törvényben szabályozott Országos Közszolgálati Érdekegyeztető 
 Tanács az e törvény hatálya alá tartozó kormánytisztviselők érdekegyez-
tető fóruma is.

1. A Ktv. az 1990-es években lényegében csak a szakszervezet jogállására vonat-
kozó rendelkezéseket rendelte alkalmazni a régi Mt. alapján, és nem tette lehe-
tővé hatálya alatt a kollektív szerződés megkötését.560 1995. június 30-án léptek 
hatályba a Köztisztviselői Érdekegyeztető Fórumra (KÉF) vonatkozó rendelkezések 
a Ktv.-ben. Hangsúlyozni kell, hogy ez nem feleltethető meg a jelenleg működő 
KÉF-fel. A Ktv. hatálya alatt létrehozott KÉF a közigazgatási szervek, valamint a 
köztisztviselők érdekeinek egyeztetése, a vitás kérdések tárgyalásos rendezése, 
valamint megfelelő megállapodások kialakítása céljából a Kormány, az országos 
önkormányzati érdekszövetségek, valamint a köztisztviselők munkavállalói érdek-
védelmi szervezeteinek tárgyalócsoportja részvételével működött.561 Az úgyneve-
zett központi érdekegyeztetés fórumaként az Országos Közszolgálati Érdekegyez-
tető Tanács (OKÉT) működött (és ez napjainkban is működik, lásd alább). Ez a 
fórum – mint azzal alább részletesebben is foglalkozunk – napjainkban is műkö-
dik. 2001-ben jött létre az Országos Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető  
Tanács (OÖKÉT), amelynek keretében a helyi önkormányzati közigazgatásban foglal-
koztatott köztisztviselők jogviszonyait érintő kérdésekben folytattak tárgyalásokat 
az érintett felek. Néhány évvel később a közszolgálat jogviszony differenciáló dása a 
kollektív intézményekben is változásokat hozott, a Ktjv. létrehozta a Köztisztviselői 
Érdekegyeztető Tanácsot (KÉT), amelynek hatáskörébe a kormánytisztviselők és 
köztisztviselők jogviszonyait érintő tárgykörök tartoztak.562

A közszolgálati érdekegyeztetés a Kit. által szabályozott kormányzati szolgálati 
jogviszonyt érintően továbbra is két szinten zajlik: a központi és a (munka)helyi 
szinten. A kormánytisztviselők központi, azaz országos érdekegyeztetésének egyik 
legmeghatározóbb fóruma a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum (a továbbiakban: 
KÉF), melyben a Kormány, az országos önkormányzati érdekképviseleti szerveze-
tek, valamint a kormánytisztviselők és a köztisztviselők országos munkavállalói 
érdekképviseleti szervezeteinek tárgyalócsoportjai vesznek részt. A KÉF-et a Kttv. 
hozta létre közszolgálati tisztviselők érdekegyeztetési fórumaként. Ahogy eredeti-
leg a Kttv. tette, úgy a Kit. is a központi érdekegyeztetés egyik központi szerveként 
a KÉF-et határozza meg azzal, hogy a törvény annak összetételére, feladataira 
vonatkozóan csupán néhány sarkalatos szabályt rögzít.

560 Kiss (2019): i. m. 291.
561 Ktv. 66/A. §.
562 Kiss (2019): i. m. 291–292. Vö. György (2007): i. m. 207–211.
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Ilyennek tekinthetjük azt, hogy a KÉF tárgyalócsoportokban működő tripartit 
jellegű szerv – és ahogy fentebb jeleztük –, tárgyalócsoporttal a Kormány, az orszá-
gos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek, valamint a kormánytisztviselők 
és köztisztviselők országos munkavállalói érdekképviseleti szervezetei rendelkez-
nek. A KÉF feladat- és hatáskörére nézve ugyancsak szűk körben tartalmaz rendel-
kezéseket a Kit. Ennek alapján kiolvasható, hogy a KÉF a kormányzati igazgatási 
szervek, valamint a kormánytisztviselők és a köztisztviselők érdekeinek egyezteté-
se, a vitás kérdések tárgyalásos rendezése, valamint a megállapodások kialakítása 
érdekében működik. Az „érdekek” és „viták” fogalmak tartalmát pontosítja a Kit., s 
meghatározza azokat a tárgyköröket, amelyek a fórum elé kerülhetnek. Ilyenek a 
kormánytisztviselők és köztisztviselők élet- és munkakörülményeire, foglalkoztatá-
si feltételeire vonatkozó tárgykörök.563 A Kit. a KÉF feladatainak ellátásához három-
féle jogkört biztosít; a véleményezési, a tájékoztatáshoz való, illetve a javaslattételi 
jogot. E körben a KÉF véleményezési joggal rendelkezik – bár a véleményezési 
jog kötelezettjének megnevezése nélkül – az igazgatási munkaerővel és személyi 
juttatásokkal való gazdálkodás kérdéseiben. A KÉF egyéb ügyekben tájékoztatás-
kérési és javaslattételi joggal rendelkezik. A Kit. szabályai nem térnek ki az „egyéb 
ügyek” fogalmának kibontására, és a tájékoztatáskérési és javaslattételi jogok kö-
telezettjét sem határozzák meg. A fórum – mint említettük – lehetőséget biztosít 
a megfelelő megállapodások kialakítására. Ezzel összefüggésben azonban rögzíte-
nünk kell azt, hogy a Kit. ide vonatkozó rendelkezései nem szólnak e megállapo-
dások jogi természetéről, alanyairól, hatályáról, valamint azok kötőerejéről sem.564

A KÉF szervezeti és működési szabályainak megalkotását megállapodásra utal-
ja, amely megállapodás a – Kormány nevében eljáró – közigazgatási minőségpoliti-
káért és személyzetpolitikáért felelős miniszter – azaz a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter –, valamint az érdekegyeztetésben részt vevő felek között jön létre. Szin-
tén innen ismerhető meg, hogy a KÉF titkársági feladatait a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter látja el.

A törvény mellett a KÉF szervezetére és működésére vonatkozó részletszabályo-
kat a Kormány képviseletében eljáró vezető és az érdekegyeztetésben részt vevő 
felek között, 2015. október 9-én létrejött megállapodás (a továbbiakban: Megálla-
podás) tartalmazza.

A Megállapodásban foglaltak kiegészítik, konkretizálják a törvény rendelkezéseit. 
A Megállapodás szerint – igazodva a Kit. rendelkezéseihez – a KÉF működésének 
legfőbb célja:

−	 a közszolgálati munkáltatók, valamint a közszolgálati tisztviselők565 érdeke-
inek és törekvéseinek egyeztetése;

−	 a vitás kérdések tárgyalásos rendezése;
−	 megállapodások és ajánlások kialakítása; valamint

563 Kiss (2019): i. m. 297.
564 Vö. Kiss (2019): i. m. 297.
565 A közszolgálati tisztviselő terminológiát nem ismeri a Kit., a Kttv. alkalmazta a kormány-

tisztviselők és köztisztviselők gyűjtőfogalmaként. A Megállapodás 2015. október 9-én szü-
letett, ami megmagyarázza a Kttv. szerinti fogalomhasználatot (hiszen a Kit. 2019-ben 
lépett hatályba).
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−	 az információcsere és a véleményezés biztosítása a munkavállalókat érintő 
jövedelmi, szociális és munkaügyi kérdésekben, amelyek meghatározzák 
vagy befolyásolják a közszolgálati tisztviselők élet- és munkakörülményeit, 
foglalkoztatásuk feltételeit.566

2. A fentiek alapján elmondható, hogy a KÉF hatáskörébe alapvetően a köztisztvi-
selők és a kormánytisztviselők élet- és munkakörülményeire, valamint foglalkoz-
tatási feltételeire vonatkozó tárgykörök tartoznak. Az egyes tárgykörökön belül a 
KÉF – a Megállapodás alapján – az alábbi jogosultságokkal rendelkezik.567

A KÉF jogosultságai

Jogosultság Tárgykör

a) Tájékoztatás 
kérése

1. A KÉF feladatkörébe tartozó tárgykörökben készült törvény- és 
rendelettervezetek, statisztikai adatok, számítások, elemzések 
és irányelvek megismerése érdekében;

2. a KÉF-megállapodások végrehajtásának áttekintése céljából;

3. a közszolgálati tisztviselők foglalkoztatását és hivatásgyakor-
lásának feltételeit befolyásoló, a közszolgálati tisztviselők szá-
mára előírt szakmai vizsgákkal kapcsolatos jogszabályok megal-
kotásában;

4. a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásainak, a közigaz-
gatási képzési és továbbképzési rendszernek a munkáltatókat és 
a munkavállalókat érintő kérdéseiről;

5. a tárgyalópartnerek kölcsönös érdeklődésére számot tartó  
– ilyen céllal napirendre tűzött – kérdések megtárgyalása érde-
kében.

b) Véleményezés

1. A közszolgálati tisztviselők jogállására vonatkozó – a KÉF 
 hatáskörébe tartozó – törvényalkotás, kormányrendeleti szabá-
lyozás, valamint szakmai koncepciók;

2. az előmeneteli (életpálya-) rendszer és az illetményrendszer, 
valamint a minősítési és teljesítményértékelési rendszer tovább-
fejlesztése;

3. a bér- és jövedelempolitikai átfogó intézkedések.

566 Megállapodás I. pont.
567 Megállapodás IV. pont 1. pont.
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A KÉF jogosultságai

Jogosultság Tárgykör

c) Javaslattétel

1. Az előmeneteli és illetményrendszer pénzügyi fedezetéül 
 szolgáló költségvetési források tervezésére;

2. a munkahelyi közszolgálati érdekegyeztetés megoldásaira, 
 területeire, illetve az eljárási rend továbbfejlesztésére;

3. a szakmai konferenciákra, tudományos tanácskozásokra, 
 felkészítő továbbképzések szervezésére.

d) Ajánlás kiadása

1. Az Országgyűlésnek, a Kormánynak, valamint az érdekköré-
be tartozó területeken működő ágazati, területi érdekegyeztető 
 fórumoknak a közszolgálati tisztviselők nagyobb csoportját érintő 
intézkedésekre;

2. a közszolgálati tisztviselők élet- és munkakörülményeit, va-
lamint foglalkoztatási feltételeit és a hivatás gyakorlását érintő 
jogszabályok megalkotására, illetve módosítására;

3. a kormányzati szolgálati jogviszonnyal és a közszolgálati jogvi-
szonnyal kapcsolatos jogszabálysértő munkáltatói szintű gyakor-
lat megváltoztatására;

4. a közszolgálati tisztviselők élet- és munkakörülményeit érintő 
jogszabályok egységes értelmezésére.

e) Megállapodás 
megkötése

A KÉF szervezetével és működésével kapcsolatban a Felek meg-
állapodást kötnek, a megállapodás módosításával és az éves 
munkaprogrammal összefüggésben gyakorolják a döntési jogo-
sultságot.

44. táblázat: A KÉF jogosultságai

A táblázatban foglaltakkal kapcsolatban érdemes tisztázni, hogy a KÉF egyes 
jogosultságai milyen erősségűek, milyen módon és mértékben szabályozottak.

a) A tájékoztatás kérése a munkaügyi kapcsolatokkal, illetve a kormányzati szol-
gálati jogviszonnyal összefüggő információ átadására, annak megismerésére, 
megvizsgálására és az ezzel kapcsolatos vélemény kialakítására és képviseleté-
re; összességében tehát a kormányzat és az érdekképviseletek közötti álláspon-
tok megismerésére és a felek közötti párbeszéd megvalósítására irányulnak.568 Az 
egyes oldalak tájékoztatáskérési jogának tárgykörei – ahogy az a táblázat alapján 
megállapítható – rendkívül szélesek, ugyanakkor sem a tájékoztatás kötelezett-
je(i), sem a tájékoztatás egyéb szabálya (módja, határideje, a mulasztás jogkövet-
kezményei stb.) nincsenek – ezen a szinten sem – meghatározva.569

568 Vö. Megállapodás IV. pont 2.1. alpont.
569 Vö. Kiss (2019): i. m. 298.
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b) A véleményezés ennél mélyebb tartalmú és pontosabban szabályozott; hiszen 
lényegében kötelező kikérni a KÉF véleményét az igazgatási munkaerővel és sze-
mélyi juttatásokkal való gazdálkodás kérdéseiben. A véleményezési jogkör részét 
képezi az is, hogy a kormányzati oldal a táblázatban megjelölt tárgykörökben elő-
készített előterjesztéseket – a Kormány döntését megelőzően, a társadalmi egyez-
tetéssel összhangban – előzetesen megküldi az érdekképviseletek részére, lehető-
leg olyan időpontban, hogy megfelelő idő álljon rendelkezésre az oldalak számára 
álláspontjuk kialakítására.570 A véleményezi jog kötelezettje ennek alapján tehát a 
KÉF kormányzati oldala, amely a véleményezés tárgyköreiben készített előterjesz-
téseket megküldi az érdekképviseleteknek.571

c) Azokban a foglalkoztatási kérdésekben, amelyekben a KÉF nem rendelkezik a 
véleményezési jogkörhöz hasonló, mélyebb tartalmú jogosítványokkal, ott – egé-
szen pontosan a táblázatban olvasható tárgykörökben – javaslattételi jogot gyako-
rol. Ezek a tárgykörök – és a tájékoztatáskérésnél felsoroltak – egészítik ki a Kttv. 
és a Kit. „egyéb ügyek”-ként meghatározott fogalmának tartalmát.572 Ugyancsak 
megemlítendő, hogy a javaslatoknak nincsenek címzettjei, illetve a Megállapodás a 
kötőerejükről – és egyéb kérdéseikről – sem rendelkezik.573

d) Ajánlás kiadására a KÉF oldalainak együttes döntése alapján van lehetőség. Ez 
utóbbi jogosultságról nem szól a Kit., a Megállapodás tesz említést róla. A vélemé-
nyezési, javaslattételi és tájékoztatáskérési jogot az egyes oldalak önállóan gyako-
rolják, ajánlat kiadására és megállapodás megkötésére ugyanakkor csak az egyes 
oldalak egyetértése mellett van lehetőség.574 Ajánlás kiadására szinte a kormány-
zati szolgálati jogviszonyt érintő valamennyi kérdésben van lehetőség. Az ajánlás 
címzettjeiről, annak kötőerejéről – a törvényhez hasonlóan – azonban nem szól ez 
esetben sem a Megállapodás.575

e) A KÉF szervezetével és működésével kapcsolatban a Felek megállapodást köt-
nek, a megállapodás módosításával és az éves munkaprogrammal összefüggésben 
gyakorolják a döntési jogosultságot. Ebben a Megállapodás egyértelmű rendelkezé-
seket tartalmaz, s igazodik a törvényi rendelkezések kapcsán – említett korlátozó – 
pontosabb hiányzó – szabályokhoz. Az oldalak a KÉF szervezetével és működésével 
kapcsolatos, ilyen tárgykörű megállapodást köthetnek. A KÉF tehát nem lép – és a 
fentiekkel összhangban nem is léphet – fel normatív hatályú megállapodás létre-
hozásának céljával.576

570 Vö. Megállapodás IV. pont 3. pont.
571 Vö. Kiss (2019): i. m. 298.
572 Megállapodás IV. pont 4. pont. Vö. Mélypataki (2018): i. m. 45.
573 Vö. Kiss (2019): i. m. 298.
574 Vö. Megállapodás IV. pont 5. pont.
575 Vö. Kiss (2019): i. m. 298.
576 Vö. Kiss (2019): i. m. 298.
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3. A KÉF működési feltételeit, a titkársági feladatok ellátását a közigazgatási mi-
nőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztérium vezetője biztosítja.

A KÉF működését jellemzi továbbá, hogy:
−	 plenáris üléseit szükség szerint, de legalább negyedévente tartja;
−	 az oldalak munkáját az úgynevezett soros ügyvivő vezeti, aki jogosult az 

oldal nevében szavazásra, valamint nyilatkozattételre;
−	 az oldalak képviselői vagy szakértői véleményüket az ülésen szóban ismer-

tetik, amelyet írásban is átadhatnak;
−	 az oldalak egy-egy szavazattal rendelkeznek;
−	 a KÉF rendkívüli összehívását az oldal nevében a soros ügyvivő indítvá-

nyozza;
−	 az ülést a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős 

minisztérium vezetője vezeti;
−	 adott szakkérdések megvitatására, egyeztetésére a KÉF szakértői konzul-

táció összehívásáról dönthet.577

Kiemelést érdemel, hogy az előbbiekben előhívott Megállapodás nyitott megál-
lapodás, azaz bármely a Kit., Kttv. vonatkozó előírásainak – Kit. 171. § (1) bek. és 
Kttv. 198. § (1) bek. – megfelelő szervezet csatlakozhat.578

4. A törvény rögzíti, hogy a személyi hatálya alá tartozó kormánytisztviselők 
 országos szintű érdekegyeztető fórumának tekinthető az Országos Közszolgálati 
Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: OKÉT) is, melyet a régi Mt., valamint az 
ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2003. évi 
XX. törvény hozott létre.

Az OKÉT a közszféra legmagasabb (országos) szintű érdekegyeztetési fóruma, 
amely valamennyi közszolgálati alkalmazottat – közalkalmazottak, köztisztviselők, 
fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjait – érintő bérpoliti-
kai, munkaügyi és foglalkoztatási kérdésekkel foglalkozik. A KÉF-hez hasonlóan az 
OKÉT működésének legfőbb célja, hogy konzultációk, tárgyalások útján elősegítse 
a kölcsönös tájékoztatást, az egyes vélemények megismerését, az érdekek, állás-
pontok egyeztetését, különböző ajánlások, megállapodások elfogadását a közszol-
gálati alkalmazottak érdekeinek előmozdítása érdekében.

Az OKÉT-ra vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a Kjt. tartalmazza. Ahogy 
fentebb már jeleztük, viszonylag széles körű az OKÉT törvényi felhatalmazása, hi-
szen túlterjed a Kjt. személyi-szervi hatályán.579 Az OKÉT törvényi felhatalmazás 
alapján az alapszabályában maga határozza meg a szervezetét, működésének a 
rendjét, az egyeztetés célját és tárgyköreit, valamint a szociális partnereket meg-
illető jogokat.580 Az OKÉT egyes oldalait az alapszabály 9. pontja szerint tájékozó-
dási, véleményezési és javaslattételi jog illeti meg.581 Ezekhez a jogokhoz, illetve 
577 Megállapodás V–VI. pontjai.
578 Vö. Kiss (2019): i. m. 298.
579 Vö. Kjt. 1. §.
580 Kjt. 4. §. Vö. Mélypataki (2018): i. m. 44.
581 Kiss (2019): i. m. 292.
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sérelmükhöz azonban sem az alapszabály, sem más jogszabály nem fűz semmilyen 
jogi kötőerőt vagy jogkövetkezményt. Ezzel együtt is megállapítható, hogy az OKÉT 
az érintett oldalak számára szervezett tárgyalási lehetőséget biztosít a közszféra 
foglalkoztatási viszonyait érintően.582

Az OKÉT szintén háromoldalú – ún. tripartit – fórumként működik, melynek 
ülésein:

−	 a kormány megbízott képviselőinek tárgyalócsoportja,
−	 a közszférában foglalkoztatottakat képviselő országos szakszervezeti szö-

vetségek, konföderációk, valamint
−	 helyi önkormányzatok országos érdekképviseleti szervezeteinek tárgyaló-

csoportja vesz részt.

Indokolt utalni arra, hogy az alapszabály nyilvánosan hozzáférhető szövege 
igencsak bizonytalan tartalmú, hiszen arra utal, hogy az alapszabályt 2002 decem-
berében fogadták el, és azt követően nem is módosították. Ez azért is problémás, 
mert az alapszabályban megjelölt jogállási törvények napjainkban már nem is ha-
tályosak.583

Kapcsolódó jogi szabályozás a 171. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kjt.
−	 Kttv.
−	 Ktv.
−	 régi Mt.
−	 Miniszterelnökség közleménye a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum Szer-

vezeti és Működési Szabályzatáról szóló Megállapodásról
−	 OKÉT Alapszabály

172. § [A munkahelyi kormánytisztviselői érdekegyeztetés]

(1) A munkahelyi kormányzati szolgálati kérdések rendezésére a munka-
helyi kormánytisztviselői érdekegyeztetés szolgál. A munkahelyi kormány-
tisztviselői érdekegyeztetésben a kormányzati igazgatási szerv vezetője 
és a szakszervezet választott tisztségviselője vesz részt. A tárgyalópart-
nerek a vitás kérdések egyeztetésébe szakértőket is bevonhatnak.

(2) A kormányzati igazgatási szerv vezetője köteles kikérni a szakszer-
vezet véleményét a kormánytisztviselők munkavégzésére, munka- és pi-
henőidejére, jutalmazására, valamint juttatásaira vonatkozó, a munkálta-
tói jogkör gyakorlójának hatáskörébe utalt szabályozásról.

(3) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül a szakszervezet jogosult a kor-
mánytisztviselők csoportját érintő munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) 

582 Kiss (2019): i. m. 292–293.
583 Alapszabály. Vö. Kiss (2019), Mélypataki (2018).
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vagy annak tervezetével kapcsolatos véleményét a kormányzati igazgatási 
szervvel közölni, ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni.

(4) A szakszervezet tájékoztatást kérhet a kormányzati igazgatási szerv-
től a kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyával összefüg-
gő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatban, így különösen:

a) a (2) bekezdésben felsorolt tárgykörökben készült tervezetek, 
statisztikai létszám- és illetményadatok, számítások, elemzések 
és irányelvek megismerése érdekében;

b) a kormányzati szolgálati jogszabályok végrehajtásáról;
c) a helyi megállapodások betartásáról;
d) legalább félévente a részmunkaidős és a határozott időre szóló 

foglalkoztatás helyzetének alakulásáról.
(5) A szakszervezet javaslatot tehet:

a) a kormányzati igazgatási szerv részére a kormánytisztviselőket 
érintő intézkedésekre,

b) a kormánytisztviselőket érintő helyi szabályozás egységes értel-
mezésére, valamint

c) a kormánytisztviselőket érintő helyi szabályozási tárgykörökre.
(6) A szakszervezet jogosult a kormánytisztviselőket a munkaügyi kap-

csolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben tájékoztatni.
(7) A kormányzati igazgatási szerv – a szakszervezettel egyeztetve – biz-

tosítja annak lehetőségét, hogy a szakszervezet a tevékenységével kap-
csolatos tájékoztatást a kormányzati igazgatási szervnél közzétegye.

(8) A szakszervezet joga, hogy a kormánytisztviselőket a kormányzati 
igazgatási szervvel vagy ennek érdekképviseleti szervezetével szemben 
anyagi, szociális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikkal 
és kötelezettségeikkel kapcsolatban képviselje.

(9) A szakszervezet jogosult a tagját – meghatalmazás alapján – gaz-
dasági és szociális érdekeinek védelme céljából bíróság, a Közszolgálati 
Döntőbizottság, hatóság és egyéb szervek előtt képviselni.

(10) A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése szükséges 
a szakszervezetnél választott tisztséget betöltő és a szakszervezet által 
megjelölt kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának a 
kormányzati igazgatási szerv által felmentéssel történő megszüntetésé-
hez.

(11) A szakszervezet a (10) bekezdésben foglaltak alkalmazása során 
legfeljebb egy kormánytisztviselőt jogosult megjelölni. Amennyiben a kor-
mányzati igazgatási szervnek több telephelye van, a szakszervezet telep-
helyenként jogosult legfeljebb egy kormánytisztviselőt megjelölni.

(12) A szakszervezet akkor jogosult a (11) bekezdés szerinti védelemre 
jogosult kormánytisztviselő helyett másik kormánytisztviselőt megjelölni, 
ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya vagy tisztsége 
megszűnt.
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(13) A szakszervezet a (11) bekezdésben foglaltak szerinti munkálta-
tói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a kormányzati igazgatási szerv 
írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított nyolc napon belül írásban 
közli. Ha a tervezett intézkedéssel a szakszervezet nem ért egyet, a tájé-
koztatásnak az egyet nem értés indokait tartalmaznia kell. Az indokolás 
akkor alapos, ha a tervezett intézkedés végrehajtása a szakszervezet ér-
dekképviseleti tevékenységében történő közreműködés miatti hátrányos 
megkülönböztetést eredményezne. Ha a szakszervezet véleményét a fenti 
határidőn belül nem közli a kormányzati igazgatási szervvel, úgy kell te-
kinteni, hogy a tervezett intézkedéssel egyetért.

(14) Feladata ellátása érdekében a kormányzati igazgatási szerv kor-
mánytisztviselői közül legalább 10%-ának – de legalább harminc fő kor-
mánytisztviselőnek – a tagságával rendelkező szakszervezetnél választott 
tisztséget betöltő és a szakszervezet által a (10) bekezdés szerint megjelölt 
kormánytisztviselőt a beosztás szerinti havi munkaideje tíz százalékának 
megfelelő munkaidő-kedvezmény illeti meg. Ezen túlmenően a konzultá-
ció időtartamára mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. A munka-
idő-kedvezmény nem vonható össze. A munkaidő-kedvezmény igénybe-
vételét legalább tíz nappal korábban be kell jelenteni. Ha a kedvezmény 
igénybevételét megalapozó indok a kormánytisztviselő önhibáján kívüli 
okból ennél később jut a tudomására, a tudomásszerzést követően köte-
les haladéktalanul bejelenteni a munkaidő-kedvezmény igénybevételére 
vonatkozó szándékát. A kormányzati igazgatási szerv különösen indokolt 
esetben tagadhatja meg a munkaidő-kedvezmény igénybevételét.

(15) A munkaidő-kedvezmény tartamára illetmény jár. A munkaidő-ked-
vezményt megváltani nem lehet.

(16) A szakszervezet képviseletében eljáró, kormányzati szolgálati jog-
viszonyban nem álló személy, ha a szakszervezetnek a kormányzati igaz-
gatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban álló tagja van, a 
kormányzati igazgatási szerv területére beléphet. A belépés és a munka-
helyen való tartózkodás során a kormányzati igazgatási szerv működési 
rendjére vonatkozó szabályokat meg kell tartani.

1. A Kit. a Kttv. szabályaival egyezően lehetővé teszi a (munka)helyi szintű érdek-
egyeztetést is, amelyben a kormányzati igazgatás szerv vezetője, valamint az 
adott szakszervezet által megválasztott tisztségviselő vesz részt. A Kit. így a Kttv.-
hez hasonló módon a szakszervezeti típusú, koalíciós szabadság bázisán működő 
és a kormányzati igazgatási szerv közötti jogi kapcsolatot és a képviselettel ren-
delkező szakszervezet jogállását rendezi.584 A Kit. nem ismer a kormánytisztvi-
selők által választott részvételi szervet, így a kormányzati igazgatási szervek mun-
káltatói döntéseiben való részvétel jogintézményeként a szakszervezet(ek) jogait 
szabályozza. A Kit. munkahelyi érdekegyeztetési rendszerének szabályai körében 
tulajdonképpen sajátosan keverednek a munkajog részvételi típusú, valamint a 

584 Kiss (2019): i. m. 299.
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koalíciós szabadság alkotmányos alapján működő szervezetekre jellemző megol-
dásai.585 A szakszervezetnek legfőbb küldetése és egyben joga, hogy a kormány-
tisztviselőket:

−	 anyagi;
−	 szociális, valamint
−	 élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikkal és kötelezettségeikkel kap-

csolatban képviselje a kormányzati igazgatási szervvel, vagy adott esetben 
annak érdekképviseleti szervezetével szemben.

2. Ahogy azt már korábban is említettük, a munkahelyi szinten történő érdek-
egyeztetés is csak akkor válhat hatékonnyá és eredményessé, ha a kormányzati 
igazgatási szerv és a szakszervezet egymáshoz való kapcsolatát az együttműködés 
jellemzi. Ennek alapján a jogalkotó különböző jogosultságokat és kötelezettsége-
ket határoz meg az érintett felek részére.

a) Az egyik legfontosabb feltétel, hogy az önkényes jogalkotás elkerülése érde-
kében a kormányzati igazgatási szervnek törvényi kötelezettsége a szakszervezet 
véleményét kikérni a kormánytisztviselők:

−	 munkavégzésére;
−	 munka- és pihenőidejére;
−	 jutalmazására;
−	 juttatásaira vonatkozó; valamint
−	 a munkáltatói jogkör gyakorlójának hatáskörébe utalt szabályozással kap-

csolatban.

Annak érdekében, hogy a kormánytisztviselők az adott szakszervezet műkö-
désével kapcsolatos információkról megfelelő módon és időben értesüljenek, a 
jogalkotó a kormányzati igazgatási szerv részére írja elő kötelezettségként, hogy 
gondoskodjon a szakszervezet tevékenységével kapcsolatos tájékoztatás közzété-
teléről (vö. Kit. 63. §).

b) A szakszervezet legfőbb jogosultságait az alábbi táblázat ismerteti.

A helyi szakszervezet jogosultságai

Jogosultság Tárgykör

a)
Véleménynyilvánítás, 
konzultáció kezdemé-

nyezése

A szakszervezet jogosult a kormánytisztviselők csoportját 
érintő:

 – munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) vagy
 – annak tervezetével kapcsolatos véleményét

a kormányzati igazgatási szervvel közölni, ezzel összefüg-
gésben konzultációt kezdeményezni.

585 Vö. Kiss (2019): i. m. 299.
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A helyi szakszervezet jogosultságai

Jogosultság Tárgykör

b) Tájékoztatás  
kérése

a) A felsorolt tárgykörökben készült tervezetek, statiszti-
kai létszám- és illetményadatok, számítások, elemzé-
sek és irányelvek megismerése érdekében;

b) a kormányzati szolgálati jogszabályok 
 végrehajtásáról;

c) a helyi megállapodások betartásáról;

d) legalább félévente a részmunkaidős és a határozott 
időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról.

c) Tájékoztatás  
nyújtása

a) A szakszervezet jogosult a kormánytisztviselőket a 
munkaügyi kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal 
összefüggő kérdésekben tájékoztatni.

d) Javaslattétel

a) A kormányzati igazgatási szerv részére a kormány-
tisztviselőket érintő intézkedésekre;

b) a kormánytisztviselőket érintő helyi szabályozás 
 egységes értelmezésére, valamint

c) a kormánytisztviselőket érintő helyi szabályozási 
 tárgykörökre.

e) Képviselet

A szakszervezet jogosult a tagját – meghatalmazás alap-
ján – gazdasági és szociális érdekeinek védelme céljából 
bíróság, a Közszolgálati Döntőbizottság, hatóság és egyéb 
szervek előtt képviselni.

45. táblázat: A helyi szakszervezet jogosultságai

Ahogy a központi érdekegyeztetésnél említettük, úgy a helyi érdekegyeztetésre 
is igaz az, hogy a törvény a kormányzati igazgatási szerv véleménykérési köte-
lességével kapcsolatban nem fogalmaz meg jogkövetkezményeket, így például a 
munkáltatói döntéssel ellentétes szakszervezeti vélemény sem eredményezheti a 
rendelkezések alapján a döntés hatálybalépésének felfüggesztését. A konzultációs 
jogokkal kapcsolatban megemlíthető, hogy a törvény a konzultáció időtartamára és 
hatályára vonatkozó szabályokat nem rögzíti (lásd „a) pont”). A Kit. ugyan tartal-
maz felsorolást a szakszervezet tájékoztatási jogába tartozó kérdésekben, ám ez 
csupán példázó, és nem taxatív jellegű, így ennek kiterjedése ennél jóval szélesebb 
körű is lehet. A tájékoztatás elmaradása esetére ugyancsak nem fogalmaz meg jog-
következményeket a Kit., ugyanakkor – Kiss György és szerzőtársai álláspontjára 
helyezkedve, véleményünk szerint – a tájékoztatás bírósági úton kikényszeríthető 
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(lásd „b) pont”).586 A szakszervezet jogosult a kormánytisztviselőket a munkaügyi 
kapcsolatokkal vagy a munkaviszonnyal összefüggő kérdésekben tájékoztatni; azaz 
nemcsak tájékoztatás kérésére van joga, hanem tájékoztatás adására is (más-más 
címzetti körben). A kormányzati igazgatási szerv – a szakszervezettel egyeztetve – 
biztosítja annak lehetőségét, hogy a szakszervezet a tevékenységével kapcsolatos 
tájékoztatást a kormányzati igazgatási szervnél közzé tegye. A Kit. ezt a felek kö-
zötti „egyeztetés” feltételéhez köti; az „egyeztetés” fogalma elsősorban a szakszer-
vezeti tájékoztatás közzétételének módjára, helyére, illetve idejére nézve fogalmaz 
meg követelményeket (lásd „c) pont”). Javaslattételre – mint az a táblázatban fog-
laltakból következik – a szakszervezetnek szintén széles körű lehetőségei vannak, 
hiszen az esetköröket a Kit. rendkívül általános jelleggel határozza meg. Megítélé-
sünk szerint ilyen szabályozási tárgykör lehet valamennyi olyan kérdés, amelyekről 
a kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabályzatában részletesen rendelke-
zik (vö. R6. 19. §).587 A szakszervezeti javaslatnak jogi kötőereje nincsen, ennek 
következményeként a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében azt 
elfogadhatja, de el is utasíthatja (lásd „d) pont”). A szakszervezet jogosult a tag-
ját – meghatalmazás alapján – gazdasági és szociális érdekeinek védelme céljából 
bíróság, a Közszolgálati Döntőbizottság, hatóság és egyéb szervek előtt képviselni 
(lásd „e) pont”).588 A képviseleti tevékenység kétféle lehet; általános, a kormány-
zati igazgatási szervvel, illetve annak érdekképviseleti szerveivel szembeni jogok 
érvényesítése érdekében, továbbá konkrét, az adott szakszervezeti tag meghatáro-
zott esetben fennálló érdekei védelme érdekében, bíróság, hatóság és egyéb szer-
vek előtt, azok eljárásában való részvétellel, külön meghatalmazás birtokában.589 
Az egyes szakszervezeti jogok megsértésére látható módon nem tartalmaz anyagi 
jogi szankciókat a Kit., ugyanakkor azt szükséges hangsúlyozni, hogy bíróság előtti 
igény érvényesítésére van lehetőség; hiszen a kormányzati igazgatási szerv és az 
érdekképviseleti szerv a Kit.-ből származó igényét bíróság előtt érvényesítheti [vö. 
Kit. 168. § (1) bek.].

3. A Kit. a korábbi szabályozással megegyezően garanciális szabályként írja elő, 
hogy az adott szakszervezetnél választott tisztséget betöltő és a szakszervezet 
által megjelölt kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának felmen-
téssel történő megszüntetésére csak abban az esetben kerülhet sor, ha azzal a 
közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetért. A Kit. ugyanakkor a Kttv.-vel el-
lentétben nem tesz különbséget a kötelező-fakultatív felmentést megalapozó ese-
tek között, így a szakszervezet egyetértésére abban az esetben is szükség van, 
ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya például érdemtelenség 
(vö. Kit. 109. §) – tehát valamilyen kötelező felmentési jogcím miatt – szűnik 
meg. A szakszervezet csak egy ilyen kormánytisztviselőt jelölhet ki, kivéve akkor,  
 
 
586 Vö. Kiss (2019): i. m. 300.
587 Vö. Hazafi (2012): i. m. 357.
588 Vö. Kiss (2019): i. m. 300–301.
589 Bérces (2013): Kttv. 200. §.
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ha a kormányzati igazgatási szervnek több telephelye van, mert ilyenkor a szak-
szervezet telephelyenként jogosult legfeljebb egy kormánytisztviselőt megjelölni. 
Ugyanakkor egy másik kormánytisztviselőt is kijelölhet abban az esetben, ha az 
elsőként kijelölt kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya vagy tiszt-
sége megszűnt. A szakszervezetnek a kormányzati igazgatási szerv írásbeli tájé-
koztatásának átvételétől számított nyolc nap áll rendelkezésre, hogy a felmentésre 
irányuló munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját – egyet nem értése 
esetén indokolással együtt – írásban közölje a kormányzati igazgatási szervvel. 
A határidő elmulasztása a szakszervezet egyetértését jelenti. A törvény rögzíti, 
hogy a szakszervezet csak abban az esetben tagadhatja meg egyetértését, ha a 
munkáltatói intézkedést egyértelműen az érintett kormánytisztviselő szakszervezet 
érdekképviseleti tevékenységében történő közreműködése alapozza meg, vagyis a 
munkáltatói intézkedés hátrányos megkülönböztetést eredményezne. Ha a szak-
szervezet az egyenlő bánásmód követelményének megsértésére hivatkozva nem 
adja hozzájárulását a tisztségviselő felmentéséhez, az ebből eredő vita során már 
a munkáltató viseli a bizonyítás terhét.590 Fontos hangsúlyozni, hogy amennyiben 
a kormányzati igazgatási szerv a választott szakszervezeti tisztségviselő kormány-
zati szolgálati jogviszonyát a fentiekben említett eljárási szabályok megsértésével 
szüntette meg, és ezt a Közszolgálati Döntőbizottság vagy a bíróság is megállapí-
totta, a kormánytisztviselő kérheti az eredeti álláshelyén történő továbbfoglalkoz-
tatását (vö. Kit. 116. §).

4. A szakszervezetben betöltött tagság a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő-
en egyéb kedvezményekkel is együtt jár.

a) A Kit. a Kttv.-vel megegyezően továbbra is rögzíti, hogy a feladata ellátása érde-
kében a kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselői közül legalább 10% (de 
legalább harminc fő) tagságával rendelkező szakszervezetnél választott tisztséget 
betöltő és a szakszervezet által megjelölt kormánytisztviselő – ahogy arról már 
korábban, a díjazással foglalkozó §-ok magyarázatánál írtunk – munkaidő-kedvez-
ményre jogosult. A munkavégzési kötelezettség alól abban az esetben is mentesül 
a kormánytisztviselő, ha konzultáción vesz részt.

A munkaidő-kedvezmény:
−	 mértéke csak a beosztás szerinti havi munkaidő tíz százalékának megfelelő 

időtartam lehet;
−	 más munkaidő-kedvezménnyel nem vonható össze;
−	 igénybevételét legalább tíz nappal korábban be kell jelenteni, és a kormány-

zati igazgatási szerv csak különösen indokolt esetben tagadhatja meg;
−	 tartamára illetmény jár; továbbá
−	 megváltani nem lehet.

590 Ebktv. 2. §, 19. § (2) bek. b) pont.
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A munkaidő-kedvezmény korlátozottabban illeti meg a szakszervezeti tisztség-
viselőt, mint a – sajátos munkajogi védelemként funkcionáló591 – felmentéshez 
fűződő egyetértési jog; nemcsak hogy telephelyenként egy főre korlátozott, de 
csak akkor jár, ha a szakszervezet a foglalkoztatott kormánytisztviselők legalább 
10%-át, illetve legalább 30 főt592 a tagjai között tudja.593 Ezt nemcsak a mun-
kaidő-kedvezménynek a havi munkaidő 10%-ára vonatkozó mértékére, hanem 
a kormányzati igazgatási szervvel való konzultáció idejére szóló munkavégzési 
kötelezettség alóli mentesülésre is érteni kell (itt utalunk arra, hogy ez pragma-
tikai szempontból viszonylag megnehezíti a fentebb említett konzultációs jogok 
gyakorlását).594 A munkaidő-kedvezmény igénybevételének szabályainál mindig az 
adott eset összes körülményére figyelemmel dönthető el, mi minősül a kormány-
tisztviselő „önhibáján kívüli oknak” a 10 napon belüli igénybevételnél, illetve mi 
a „különösen indokolt eset”, amire hivatkozással a kormányzati igazgatási szerv 
megtagadhatja annak igénybevételét. Támpontnak a jogintézmény célját és az 
általános magatartási követelményeket lehet tekinteni.595 A fennmaradó munka-
idő-kedvezményt pénzben megváltani nem lehet.

b) A Kit. a korábbi szabályozáshoz hasonlóan határozza meg a szakszervezet kép-
viseletében eljáró, de kormányzati szolgálati jogviszonyban nem álló személy kor-
mányzati igazgatási szerv területére történő belépésre vonatkozó jogosultságát.596

5. A kormányzati igazgatási szerveknél a Kormány és az érintett szakszerveze-
tek megállapodásában rögzített sajátos szabályok mellett gyakorolható a sztrájk 
joga.597 A megállapodásra 1994-ben került sor, ekkor jött létre az ún. sztrájkmeg-
állapodás. A megállapodás szervi-személyi hatálya a központi és területi államigaz-
gatási szervekre (közigazgatási szervekre), a települési és területi önkormányza-
tokra (önkormányzatokra), valamint az e körben foglalkoztatott köztisztviselőkre 
terjedt ki. A megállapodás alapján a sztrájk kezdeményezésének joga az aláíró, 
valamint csatlakozó szakszervezeteket, továbbá ezek munkahelyi szervezeteit 
illeti meg. A megállapodás részletesen rendezte az ún. lehűlési idő, a sztrájkot 
megelőző előzetes egyeztetési eljárás szabályait, különösen annak határidőit.598  
A megállapodás az elégséges szolgáltatásra nézve is megállapított rendelkezése-
ket, melynek értelmében a munkabeszüntetés az ügyfeleket nem akadályozhatja 

591 Hazafi (2012): i. m. 354.
592 Látható, hogy itt a szakszervezeti tagok számára vonatkozó kérdéshez kötődik a kedvez-

ményre vonatkozó jogosultság (ami, mint fentebb tárgyaltuk, alapvetően védelem alatt 
áll). A szakszervezeti tagok számára vonatkozó közhiteles dokumentumnak a közjegyző 
által kibocsátott igazolás tekinthető.

593 Bérces (2013): Kttv. 202. §.
594 Vö. Bérces (2013): Kttv. 202. §.
595 Bérces (2013): Kttv. 202. §.
596 Vö. hatálynál kifejtettek; példája annak, hogy az is a Kit. hatálya alatt állhat egyes kérdé-

sekben, aki egyébként általános szabály szerint nem a törvény hatálya alatt álló személy.
597 Sztv. 3. § (2) bek.
598 György (2018b): i. m. 122–123.
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meg halaszthatatlan ügyeik elintézésében.599 A még elégséges szolgáltatás mérté-
két és feltételeit törvény megállapíthatja. Törvényi szabályozás hiányában a sztráj-
kot megelőző egyeztetés során kell a még elégséges szolgáltatás mértékéről és 
feltételeiről megállapodni; ebben az esetben a sztrájk akkor tartható meg, ha a 
felek a megállapodást megkötötték, vagy ennek meghiúsulása esetén bármelyikük 
kérelmére a munkaügyi perben eljáró bíróság jogerős határozata megállapította a 
még elégséges szolgáltatás mértékét és feltételeit.600

Kapcsolódó jogi szabályozás a 172. §-hoz
−	 Ebktv.
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Sztv.
−	 R6.

599 Vö. Kiss (2019): i. m. 302–304.
600 Sztv. 4. § (3) bek.
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XXIV. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS (173–180. §)

Fülöp Tímea – Ludányi Dávid

Jogpolitikai célok

1. A kormányzati igazgatási szervek a tevékenységük ellátása során számos olyan 
személyes és különleges adatot kezelnek, amelyek a jogalanyok számára a kor-
mányzati szolgálati jogviszonyból származó jogok gyakorlásához és kötelezettsé-
gek teljesítéséhez feltétlenül szükségesek.

Tekintettel arra, hogy ezen adatok fajtáikban, formátumaikban és tartalmaikban 
is különböznek egymástól, nélkülözhetetlen, hogy a jogalkotó a hazai és a nem-
zetközi szabályozást alapul véve egységesen határozza meg azokat a legfontosabb 
adatkezelési elveket és szabályokat, amelyeket a kormányzati igazgatási szervek 
által végzett adatkezelés során figyelembe kell venni.

A Kit. XXIV. fejezete határozza meg a kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő 
adatkezelésre és az ahhoz kapcsolódó, egyes személyügyi nyilvántartásokra vonat-
kozó legfontosabb eljárási szabályokat.

A törvényen kívül az egyes adatkezelésekre vonatkozó részletszabályokat:
−	 a személyügyi központról, a kiválasztási eljárásról és a közzétételi eljárás-

ról szóló 70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.);
−	 a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a 

közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatko-
zó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek 
nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R5.), valamint

−	 a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati 
igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi 
kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 
határozza meg.

2. A Kit.-tel történő összhang megteremtése céljából a jogalkotó pontosítja az 
adatkezelési szabályokat, ugyanakkor elhagy – a korábbi szabályozásból ismert – 
jogintézményeket, mint például a tartalékállomány és az ahhoz kapcsolódó eljárási 
szabályok. Érdemi változás, hogy a Kttv.-vel ellentétben a törvény már nem rögzíti 
a közérdekből nyilvános adatnak minősülő adatok körét sem.

A Kit. rendszerében a közszolgálati személyügyi nyilvántartás részeként kerül 
rögzítésre a közszolgálati alapnyilvántartást, valamint a központi közszolgálati nyil-
vántartást érintő rendelkezések köre, továbbá a személyügyi központ által vezetett 
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nyilvántartás ismertetése, melyek együttesen segítik a munkáltatói jogkör gyakor-
lóját a humánigazgatással összefüggő feladatok hatékony ellátásában. Ezen kívül 
ezekből a nyilvántartásokból nyerhetők azok a statisztikai lekérdezések is, amelyek 
nagyban hozzájárulnak a Kormány közszolgálati személyzetpolitikájának kialakítá-
sához és annak eredményes megvalósításához.

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül az álláshelyalapú kormányzati lét-
számgazdálkodással összefüggésben különösen jelentős feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv sem, amely amel-
lett, hogy vezeti az álláshely-nyilvántartást és a jogosultságkezelési nyilvántartást, 
számos más adatkezelési és adatszolgáltatási feladatot is ellát. Például fogadja a 
végrehajtási szabályokban meghatározott adatokra vonatkozó tájékoztatást a kor-
mányzati igazgatási szervek részéről (vö. Kit. 62. §)].601

A Kit. által szabályozott nyilvántartások

Nyilvántartás A nyilvántartást vezető szerv, személy

1. Közszolgálati alapnyilvántartás Kormányzati igazgatási szerv

2. Központi közszolgálati nyilvántartás Közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős 
miniszter, személyügyi központ

3. Személyügyi központ nyilvántartása Személyügyi központ

4. Álláshely-nyilvántartás
Kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt 
szerv (a kormányzati igazgatási szerv közre-
működésével)

5.
A kormánytisztviselő képzésével, 
továbbképzésével, vizsgáztatásával 
összefüggő központi nyilvántartás

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

46. táblázat: A Kit. által szabályozott nyilvántartások

Magyarázat a Kit. §-aihoz

173. § [Az adatkezelés szabályai]

(1) A kormányzati igazgatási szerv köteles a kormánytisztviselőt tájé-
koztatni személyes adatainak kezeléséről. A kormányzati igazgatási szerv 
a kormánytisztviselőre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik sze-
méllyel csak törvényben meghatározott esetben vagy a kormánytisztvise-
lő hozzájárulásával közölhet.

601 A fejezet elkészítése során felhasznált források: Fülöp (2019a): i. m. 79–83.; Magyar Ál-
lamkincstár honlapja. http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/lista/1884/?accessibi-
lity=0 (2020. 09. 19.)

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/lista/1884/?accessibility=0
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/oldalak/lista/1884/?accessibility=0
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(2) A kormánytisztviselő jogosult a róla nyilvántartott helytelen adat he-
lyesbítését, a jogellenesen nyilvántartott adat törlését kérni, a jogellene-
sen kért adat közlését megtagadni. Az adatkezelő köteles a helytelen ada-
tot haladéktalanul helyesbíteni, illetve törölni.

(3) A kormányzati szolgálati jogviszonyból származó kötelezettségek 
teljesítése céljából a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő 
személyes adatait – az adatszolgáltatás céljának megjelölésével, törvény-
ben meghatározottak szerint – adatfeldolgozó számára átadhatja. Erről a 
kormánytisztviselőt előzetesen tájékoztatni kell.

(4) A kormánytisztviselőre vonatkozó adatok statisztikai célra felhasz-
nálhatók és statisztikai célú felhasználásra – hozzájárulása nélkül, sze-
mélyazonosításra alkalmatlan módon – a jogszabályok alapján átadhatók.

(5) A kormánytisztviselők önéletrajza tartalmazza a Kormány rendeleté-
ben meghatározott kötelező adatköröket, valamint az önéletrajzhoz csa-
tolandó, az önéletrajzban foglaltakat igazoló mellékleteket, illetve egyéb 
kiegészítő információkra vonatkozó adatokat.

(6) Ha a kormányzati igazgatási szerv a büntetőeljárásról szóló 2017. évi 
XC. törvény 111. §-a alapján tájékoztatást kap arról, hogy e törvény hatá-
lya alatt állóval szemben büntetőeljárás indult, a tájékoztatás során tudo-
mására jutott természetes személyazonosító adatot, valamint a közvádra 
üldözendő bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás megindításának té-
nyéről szóló adatot a tájékoztatást követő tizenöt napig, ha a tájékoztatás 
alapján munkáltatói intézkedésre kerül sor, az intézkedés meghozataláig 
jogosult kezelni. Ezt követően az adatokat törölni kell.

1. A Kit. a Kttv.-hez hasonlóan határozza meg azokat az általános adatkezelési 
szabályokat, melyeket mind a kormányzati igazgatási szervnek, mind pedig a kor-
mánytisztviselőnek egyaránt figyelembe kell vennie a jogalkalmazás során. Ezek a 
garanciális szabályok természetesen nem előzmény nélküliek, hiszen az Alaptör-
vény VI. cikk (3) bekezdése is rögzíti, hogy mindenkinek joga van személyes ada-
tai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. 
 Mögöttes jogszabályként irányadó az Infotv. is, mely az adatok kezelésére vonatko-
zó alapvető szabályokat határozza meg annak érdekében, hogy a természetes sze-
mélyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák, valamint a közügyek 
átláthatósága a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez és 
terjesztéséhez fűződő jog érvényesítése megvalósuljon. Az Infotv.-n kívül fontos 
megemlíteni a 2018. május 25-től alkalmazandó általános adatvédelmi (GDPR)602 
rendeletben foglaltakat is, amely az EGT területén tartózkodó természetes szemé-
lyek személyes adatait védi, és rendelkezik a tagállamok közötti szabad informá-
cióáramlásról.

602 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek 
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad 
áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről.
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2. A törvény az előzetes tájékoztatás alapelvéből kiindulva általános szabályként 
írja elő, hogy a kormányzati igazgatási szerv kötelezettsége tájékoztatni a kor-
mánytisztviselőt a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban. Személyes adat-
nak minősül az érintettre vonatkozó bármely információ, így például az érintett 
neve, lakcíme, személyazonosító igazolványának száma stb., amely alkalmas arra, 
hogy az adott információból a személy azonosítása megtörténjen.603

Adatkezelésnek minősül az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett 
bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen az adatok gyűjté-
se, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, 
lekér dezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekap-
csolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhaszná-
lásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a 
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (például ujj- vagy tenyérnyomat, 
DNS-minta, íriszkép) rögzítése.604

Tekintettel arra, hogy a közszolgálatban gyakran előfordul a kormánytisztviselő 
adatainak átadása egy másik szerv vagy személy részére – például statisztikai jel-
legű kimutatások elkészítése céljából –, a törvény további garanciális szabályokat 
ír elő ezekben az esetekben.

a) Általános szabály szerint a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselőre 
vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak:

−	 törvényben meghatározott esetben, vagy
−	 a kormánytisztviselő hozzájárulásával közölhet.

b) Amennyiben valamilyen kormányzati szolgálati jogviszonyból eredő kötelezett-
ség teljesítése céljából kerülnek átadásra az adatok (például integrált személyügyi 
rendszerek számára), az adatszolgáltatásra kizárólag a törvényben meghatározott 
módon és a kormánytisztviselő előzetes tájékoztatásával kerülhet sor. Ilyen adat-
feldolgozó szerv a költségvetési szervek esetében a Magyar Államkincstár.605

c) A kormánytisztviselőre vonatkozó adatok statisztikai célú felhasználás keretében 
a kormánytisztviselő hozzájárulása nélkül is átadhatók, de kizárólag csak jogsza-
bály alapján, és személyazonosításra alkalmatlan módon.

d) Az Infotv. rendelkezik olyan esetekről, amikor hozzájárulás nélkül válhat hozzá-
férhetővé, megismerhetővé a kormánytisztviselő személyes adata. Ebbe az adat-
körbe tartoznak az ún. közérdekből nyilvános adatok. Közérdekből nyilvános adat 
a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladat-
köre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb 
személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét  
 

603 Vö. Infotv. 3. §.
604 Vö. Infotv. 3. § 10. pont.
605 Vö. Bérces (2013): Kttv. 176. §.
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törvény előírja.606 A közérdekből nyilvános adat nem ismerhető meg, ha az adat 
a minősített adatok védelméről szóló törvény szerint minősített adat.607 A közér-
dekből nyilvános adat megismerésére irányuló eljárást az Infotv. szabályozza.  
A személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekből nyilvános adatok megisme-
réséhez fűződő jogok gyakorlásával összefüggő jogsérelem vagy annak közvetlen 
veszélye kivizsgálását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál 
bárki kezdeményezheti.608

3. A kormányzati szolgálati jogviszonyt érintő adatkezelés során a további általános 
adatkezelési alapelveknek kell érvényesülniük az Infotv.-ben foglaltak alapján.

Általános adatkezelési alapelvek

Alapelv Infotv. alapján

I.
Jogszerűség, tisz-
tességes eljárás és 
átláthatóság elve

Személyes adat kizárólag egyértelműen meghatározott, 
jogszerű célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesíté-
se érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szaka-
szában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok 
gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényes-
nek kell lennie.

II. Célhoz kötöttség 
elve

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés 
céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére 
alkalmas.

III.
Adattakarékosság 
elve/korlátozott 

tárolhatóság elve

A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
mértékben és ideig kezelhető.

IV. Adatminőség elve

A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e 
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az 
érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkez-
elő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 
helyreállításhoz szükségesek.

V. Pontosság elve

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, 
teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szük-
séges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet 
csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azo-
nosítani.

VI. Adatbiztonság elve

Az adatkezelés során arra alkalmas műszaki vagy szervezési 
– így különösen az adatok jogosulatlan vagy jogellenes ke-
zelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisülésével vagy 
károsodásával szembeni védelmet kialakító – intézkedések 
alkalmazásával biztosítani kell a személyes adatok megfele-
lő biztonságát.

47. táblázat: Az adatkezelés általános alapelvei
606 Infotv. 26. § (2) bek.
607 Infotv. 27. § (1) bek.
608 Infotv. 38. § (3) bek. Vö. Hazafi (2015c): i. m. 223.
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A Kit. a fentieken kívül – ugyancsak az Infotv. rendelkezéseivel összefüggés-
ben – rögzíti a kormánytisztviselő személyes adatainak helyesbítéséhez, valamint 
törléséhez való jogát. A kormánytisztviselő jogosult a tőle jogellenesen kért adat 
közlését megtagadni, kérheti a róla nyilvántartott helytelen adat helyesbítését, 
valamint a jogellenesen nyilvántartott adat törlését.609 Ilyen adatok lehet például 
azok, amelyek nincsenek felsorolva a személyügyi nyilvántartás adatkörében, tehát 
nem függenek össze a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyával 
(így például a kormánytisztviselő vallási nézeteivel állnak összefüggésben).

4. A korábbi szabályozással ellentétben a Kit. helyett az R5. 1. melléklete hatá-
rozza meg a kormánytisztviselők önéletrajzában feltüntetésre kerülő adatköröket, 
valamint az egyéb kiegészítő információkat. Ennek értelmében kötelező adatoknak 
minősülnek a személyes adatok, az álláshelyen ellátandó feladatokra, a szakmai 
tapasztalatra, a tanulmányokra, valamint a készségekre és a kompetenciákra vo-
natkozó információk (R5. 1. melléklet 1–5. pontjai). Az R5. nem teszi kötelezővé 
egyéb, a jogviszonnyal össze nem függő adatok szolgáltatását. Így nem kötelezően 
kitöltendő kiegészítő információkként határozza meg többek között a gazdasági 
vagy egyéb szervezetben való tagságot (például civil szervezetben vagy alapít-
ványban), jelenleg folyó tanulmányokat vagy azt, hogy 1990 előtt a kormánytiszt-
viselő volt-e tagja erőszakszervezetnek (R5. 1. melléklet 6. pont).

5. A törvény a Kttv.-vel egyezően határozza meg a kormányzati igazgatási szerv 
adatkezelésére vonatkozó egyéb szabályokat azon kormánytisztviselővel kapcso-
latban, aki ellen büntetőeljárás megindítására került sor. A Be. az ügyész, illetve a 
nyomozó hatóság kötelezettségévé teszi a kormányzati igazgatási szerv értesíté-
sét, ha az eljárása során megállapítja, hogy a terhelt kormánytisztviselővel szem-
ben törvényben meghatározott, kötelező munkáltatói intézkedés alkalmazásának 
van helye, vagy a terhelt kormánytisztviselőt a vele szemben indult büntetőeljárás 
vonatkozásában törvényben meghatározott, a kormányzati igazgatási szerv felé 
fennálló bejelentési kötelezettség terheli. Ha az ügyész vagy a nyomozó hatóság 
jelzése, vagy a kormánytisztviselő tájékoztatása alapján a kormányzati igazgatási 
szerv tudomást szerez arról, hogy a kormánytisztviselő ellen közvádra üldözendő 
bűncselekménnyel összefüggésben büntetőeljárás indult, a törvény felhatalmazza 
őt az ezzel kapcsolatos adatok kezelésére.610

Kapcsolódó jogi szabályozás a 173. §-hoz
−	 Alaptörvény
−	 Be.
−	 Infotv.
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mavtv.

609 Vö. Infotv. 18. §.
610 Vö. Bérces (2013): 183/C. §.



625

xxiv. fejezet

−	 R5.
−	 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmé-
ről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről

174. § [A közszolgálati személyügyi nyilvántartás]

(1) A közszolgálati személyügyi nyilvántartás részei:
a) a közszolgálati alapnyilvántartás és
b) a központi közszolgálati nyilvántartás.

(2) A közszolgálati személyügyi adatkezelés célja:
a) a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő munkáltatói 

intézkedések és jognyilatkozatok előkészítésének és meghozata-
lának biztosítása,

b) a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő jogok gyakor-
lásának és kötelezettségek teljesítésének biztosítása, továbbá

c) a közeli hozzátartozót megillető társadalombiztosítási, szociális 
és kegyeleti gondoskodás megállapításának és folyósításának 
biztosítása.

(3) A közszolgálati személyügyi nyilvántartásban a kormánytisztviselő 3. 
mellékletben meghatározott személyes adatait kell kezelni.

(4) A közszolgálati személyügyi nyilvántartást a kormányzati igazgatá-
si szerv más személyes adatot tartalmazó nyilvántartásától elkülönítet-
ten kell kezelni. A közszolgálati személyügyi nyilvántartás más személyes 
adatot tartalmazó nyilvántartással – az álláshely-nyilvántartás kivételé-
vel – nem kapcsolható össze.

(5) A közszolgálati személyügyi nyilvántartásban a 3. mellékletben meg-
határozott személyes adat – a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel –  
a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt kezelhető.

(6) A kormányzati szolgálati jogviszony bármely jogcímen történő meg-
szűnését vagy megszüntetését követően a közszolgálati személyügyi 
nyilvántartásban az érintettre vonatkozó, a 3. mellékletben felsorolt sze-
mélyes adatok kezelését 50 évig korlátozni kell. A korlátozás alá eső sze-
mélyes adatokat csak az érintett ismerheti meg, valamint a törvényben 
erre feljogosított szervnek továbbítható megkeresés alapján. A korlátozás 
alá eső adatokkal – a tároláson kívül – más művelet nem végezhető.

(7) A közszolgálati személyügyi nyilvántartásban a (6) bekezdés alapján 
tárolt adatokat az ott meghatározott határidő lejárta napján törölni kell.

1. A Kit. a közszolgálati személyügyi nyilvántartás részeként határozza meg a köz-
szolgálati alapnyilvántartást, valamint a központi közszolgálati nyilvántartást, me-
lyek legfőbb funkciója, hogy naprakész információt szolgáltassanak a munkáltatói  
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jogkör gyakorlója, valamint a törvényben meghatározott egyéb szervek és szemé-
lyek számára a humánigazgatással összefüggő, illetve jogszabályban meghatáro-
zott feladataik ellátása érdekében.

I. Közszolgálati 
alapnyilvántartás

II. Központi közszolgálati 
 nyilvántartás

1. A nyilvántartás 
vezetője

Kormányzati igazgatási 
szerv

Közszolgálati életpálya kidolgozá-
sáért felelős miniszter, személyügyi 
központ

2. A nyilvántartás 
rendeltetése

Az érintett foglalkoz-
tatási jogviszonyával 
összefüggésben kelet-
kezett és azzal kap-
csolatban álló adatok 
rendszerezett formá-
ban történő tárolása.

A Kormány közszolgálati személyzet-
politikájának kialakításához és meg-
valósításához szükséges, a kormány-
tisztviselői életpályával összefüggő 
adatok és elemzések biztosítása, 
továbbá létszám- és illetményadatok 
elemzése, és ezzel összefüggésben a 
közvélemény tájékoztatása.

3.
A nyilvántartásban 

szereplő adatok 
köre

A Kit. 3. melléklete 
szerinti adatok.

Közszolgálati alapnyilvántartásban 
szereplő adatok, valamint a kor-
mányzati igazgatási szerv szervezeti 
adatai.

48. táblázat: A közszolgálati alapnyilvántartás és a központi közszolgálati  
nyilvántartás főbb jellemzői

2. A Kit. garanciális szabályként írja elő, hogy ezeket a nyilvántartásokat az egyéb 
személyes adatot tartalmazó nyilvántartásoktól elkülönítetten kell kezelni, továbbá 
más nyilvántartással a közszolgálati személyügyi nyilvántartás egyik része sem 
kapcsolható össze. Ez alól egyedül a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt 
szerv által vezetett álláshely-nyilvántartás képez kivételt azzal, hogy a törvényi 
rendelkezések alapján az álláshely-nyilvántartás összekapcsolhatóvá válik példá-
ul a közszolgálati alapnyilvántartással, valamint egyéb személyügyi nyilvántartó 
programokkal is [vö. Kit. 62/A. (5) bek.].

3. Tekintettel arra, hogy a közszolgálati személyügyi nyilvántartás személyes ada-
tokat tartalmaz, a törvény sajátos szabályokat határoz meg ezen adatok kezelésére 
és megismerésére.

A közszolgálati személyügyi nyilvántartásban szereplő adatok:
−	 kizárólag a kormányzati szolgálati jogviszony fennállása alatt kezelhetők;
−	 a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnését vagy megszüntetését kö-

vetően ezeknek az adatoknak a megismerése ötven évig korlátozott;
−	 a meghatározott határidő lejártát követően az adatokat törölni kell a köz-

szolgálati személyügyi nyilvántartásból.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 174. §-hoz
−	 Kit.
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175. § [A közszolgálati alapnyilvántartás]

(1) A közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő személyes adatok vé-
delméért, az adatkezelés jogszerűségéért, valamint az e törvényben előírt 
adatszolgáltatásokért – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a kor-
mánytisztviselőt alkalmazó kormányzati igazgatási szerv hivatali szerve-
zetének vezetője felelős.

(2) A kormányzati igazgatási szerv elektronikusan vezetett közszolgálati 
alapnyilvántartási rendszere más személyes adatot tartalmazó nyilvántar-
tással – törvény felhatalmazása hiányában, valamint az álláshely-nyilván-
tartás kivételével – nem kapcsolható össze.

(3) A közszolgálati alapnyilvántartásba – eljárásában indokolt mértékig –  
jogosult betekinteni, illetve abból adatokat átvenni:

a) saját adatai tekintetében a kormánytisztviselő;
b) a kormánytisztviselő felettese;
c) a teljesítményértékelést végző vezető;
d) a törvényességi ellenőrzést végző vagy törvényességi felügyele-

tet gyakorló;
e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy;
f) közszolgálati jogvita kapcsán az eljáró bíróság, a Közszolgálati 

Döntőbizottság;
g) törvényben meghatározott célból, feladatkörükben eljárva a nem-

zetbiztonsági szolgálatok, valamint büntetőeljárásban a bíróság, 
az ügyészség és a nyomozó hatóság;

h) törvényességi ellenőrzési feladatkörében eljárva az ügyész;
i) a személyes adatok kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adat-

védelmi és Információszabadság Hatóság elnöke;
j) a személyzeti, munkaügyi és illetményszámfejtési feladatokat el-

látó szerv e feladattal megbízott munkatársa feladatkörén belül, 
a 3. melléklet I/A., I/B., II., IV., V., VII., VIII. és X. pontjában 
foglalt adatkörökből a kormánytisztviselő illetményének számfej-
tése, illetve annak ellenőrzése céljából;

k) a közszolgálati statisztikai adatgyűjtéssel összefüggésben a köz-
szolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter és a fővárosi, 
megyei kormányhivatal tisztviselője feladatkörében;

l) adategyezés, adatösszevetés, adatkorrigálás érdekében a mi-
nisztériumokra vonatkozó adatok tekintetében, valamint a kor-
mányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek képzésével, 
továbbképzésével, vizsgáztatásával kapcsolatban a személyügyi 
központ vezetője, és az általa feljogosított, személyügyi központ-
nál alkalmazásban álló személy;

m) az európai támogatásokat auditáló szerv;
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n) a kormányzati igazgatási szerv részére informatikai üzemelteté-
si feladatokat, illetve logisztikai-eszközellátási feladatokat vég-
ző szerv – tevékenységéhez szükséges mértékig – a 3. melléklet 
I/A. pont 1–3. alpontjában foglalt adatkörök tekintetében.

(4) A miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes 
államtitkár esetében a közszolgálati alapnyilvántartásban kell nyilvántar-
tani a 3. mellékletben meghatározott adatokon túl a vezetői igazolvány 
számát, az EÜ VIP kártya számát, a diplomata útlevél számát, valamint a 
miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes állam-
titkár, továbbá a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselői szá-
mára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló kormányrendelet 
szerinti juttatások adatait is.

(5) A tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselő esetében a 3. 
mellékletben meghatározott adatokon túl a közszolgálati alapnyilvántar-
tásban kell nyilvántartani a külképviselet megnevezését, a diplomáciai 
vagy konzuli rangot, valamint az átalány-költségtérítésre vonatkozó ada-
tokat is.

(6) A kormányzati igazgatási szerv az elektronikusan vezetett közszol-
gálati alapnyilvántartási rendszerében a kormánytisztviselő (4) és (5) be-
kezdésben, valamint a 3. mellékletben meghatározott adatait a 179. § (4) 
bekezdésében foglalt ideig kezeli.

(7) Ha a kormánytisztviselőt kormányzati szolgálati jogviszonyának 
megszűnését vagy megszüntetését követően más kormányzati igazga-
tási szervnél foglalkoztatják, kérésére a korábbi álláshelye szerinti kor-
mányzati igazgatási szerv a (6) bekezdés szerinti adatairól elektronikusan 
rendszerezett formában másolatot ad át a foglalkoztató kormányzati igaz-
gatási szervnek.

(8) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a büntetőeljárásról szóló 2017. 
évi XC. törvény 111. §-a alapján tájékoztatást kap arról, hogy e törvény 
hatálya alatt állóval szemben büntetőeljárás indult, a tájékoztatás során 
tudomására jutott természetes személyazonosító adatot, valamint a 82. § 
(4) bekezdése szerinti bűncselekmény miatt indult büntetőeljárás megin-
dításának tényéről szóló adatot a tájékoztatást követő tizenöt napig, ha 
a tájékoztatás alapján munkáltatói intézkedésre kerül sor, az intézkedés 
meghozataláig jogosult kezelni.

(9) A munkáltatói jogkör gyakorlója a 82. § (4) bekezdése szerinti tájé-
koztatás során tudomására jutott személyes adatot a tájékoztatást követő 
tizenöt napig, ha a tájékoztatás alapján munkáltatói intézkedésre kerül 
sor, az intézkedés meghozataláig jogosult kezelni. Ezt követően az adato-
kat törölni kell.

1. Ahogy azt már az előzőekben is említettük, a közszolgálati alapnyilvántartás a 
kormányzati igazgatási szerv által elektronikusan vezetett nyilvántartás, amely a 
Kit. 3. melléklete szerinti adatokat tartalmazza. A közszolgálati alapnyilvántartás 
legfőbb rendeltetése, hogy az érintett foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos 
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adatok rendszerezett formában történő tárolása alapján a jogalanyok birtokában 
legyenek minden olyan érdemi információnak, amely a kormányzati szolgálati jog-
viszonyból származó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szük-
séges.

Bár a közszolgálati alapnyilvántartás kizárólag a Kit. 3. melléklet szerinti adato-
kat tartalmazhatja, a közszolgálati nyilvántartásban kerül rögzítésre:

−	 a miniszter, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár és a helyettes állam-
titkár esetében a vezetői igazolvány száma, az EÜ VIP kártya száma, a diplo-
mata-útlevél száma, valamint az adható juttatások adatai, továbbá

−	 a tartós külszolgálatot teljesítő kormánytisztviselő esetében a külképviselet 
megnevezése, a diplomáciai vagy konzuli rang, valamint az átalány-költ-
ségtérítésre vonatkozó adatok is.

2. Tekintettel arra, hogy az R5. rendelkezései alapján a közszolgálati alapnyilván-
tartás vezetésével kapcsolatos feladatokat csak a kormányzati igazgatási szerv 
hiva tali szervezetének vezetője által e feladattal megbízott szervezeti egység vagy 
kormánytisztviselő láthatja el [vö. R5. 11. § (3) bek.], a törvény a kormányzati 
igazgatási szerv hivatali szervezetének a vezetőjét teszi felelőssé a közszolgálati 
alapnyilvántartásban szereplő adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért, 
valamint az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokért.

3. A közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő adatok megismerése nem csak a 
kormánytisztviselőt, illetve felettesét illeti meg. A Kit. a Kttv.-hez hasonlóan taxa-
tíve meghatározza azokat a személyeket és szerveket, akik a közszolgálati alap-
nyilvántartásba betekintésre, és abból adatátvételre jogosultak. Ugyanakkor fontos 
hangsúlyozni, hogy az adatok megismerése kifejezetten célhoz kötötten: az érin-
tett szervek és személyek jogszabályi rendelkezésen alapuló eljárásának kereté-
ben, továbbá feladataik ellátása érdekében valósulhat meg.

A Kit.-tel történő összhang megteremtése miatt érdemi változás, hogy:
−	 a minősítést végző vezető helyett a teljesítményértékelést végző vezető;
−	 a közszolgálati jogvita kapcsán a Közszolgálati Döntőbizottság, valamint
−	 a kormányzati igazgatási szerv részére informatikai üzemeltetési felada-

tokat, illetve logisztikai-eszközellátási feladatokat végző szerv is jogosult 
a közszolgálati alapnyilvántartásból adatokat megismerni, illetve átvenni.

Új rendelkezés, hogy a fentieken kívül a kormányzati személyügyi igazgatás-
ra kijelölt szerv is jogosult a közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő adatok 
megismerésére és kezelésére annak érdekében, hogy a törvényben és a végrehaj-
tási rendeletekben meghatározott feladatkörét megfelelően teljesíteni tudja [vö. 
Kit. 61. § (2) bek., R5. 15. §]. Ehhez kapcsolóan rögzíti ismételten a jogalkotó a 
közszolgálati alapnyilvántartás és az álláshely-nyilvántartás összekapcsolásának a 
lehetőségét [vö. Kit. 62/A. (5) bek.].
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4. A törvény az adatok korlátozott tárolhatóságának elve alapján rögzíti, hogy a 
közszolgálati alapnyilvántartásban lévő adatokat – a személyi anyaghoz hasonlóan 
– a jogviszony megszűnésétől számított ötven évig kell kezelni, továbbá előírja a 
munkáltatói jogkör gyakorlója számára azokat a speciális adatkezelési szabályokat, 
amelyek a Kit. személyi hatálya alá tartozó foglalkoztatott ellen indult büntetőeljá-
rás esetén alkalmazandók.

A jogalkotó ezen felül lehetővé teszi a közszolgálati alapnyilvántartásban sze-
replő adatokról elektronikusan, rendszerezett formában történő másolat készítésé-
nek a lehetőségét is, amennyiben a kormánytisztviselő egy új kormányzati igazga-
tási szervnél kerül foglalkoztatásra.

5. A közszolgálati alapnyilvántartásra vonatkozó részletszabályokat az R5. 11–16. 
§-a határozza meg. A nyilvántartásban szereplő adatok aktualizálása érdekében 
fontos kiemelni, hogy amennyiben megváltoznak a foglalkoztatott közszolgálati 
alapnyilvántartásban szereplő adatai, azt a foglalkoztatott a változástól számított 
nyolc napon belül köteles bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlója részére, aki 
gondoskodik annak megfelelő átvezetéséről (vö. R5. 12. §).

Kapcsolódó jogi szabályozás a 175. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 R5.

176. § [A központi közszolgálati nyilvántartás]

(1) A közszolgálati alapnyilvántartás adatairól és azok változásairól, 
 továbbá a kormányzati igazgatási szerv szervezeti adatairól a Kormány 
által rendeletben meghatározottak szerint a kormányzati igazgatási szer-
vek adatszolgáltatást végeznek a központi közszolgálati nyilvántartás 
vezetését ellátó, közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter 
részére.

(2) A központi közszolgálati nyilvántartás kezelésének célja – a 174. § 
(2) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottakon túl –

a) a Kormány közszolgálati személyzetpolitikájának kialakításához 
és megvalósításához szükséges, a kormánytisztviselői életpályá-
val összefüggő adatok és elemzések biztosítása,

b) az országos működtetéséhez szükséges létszám- és illetmény-
adatok elemzése az illetményalapra vonatkozó országgyűlési 
döntést előkészítő illetékes kormányzati szervek, illetve ország-
gyűlési bizottságok részére,

c) a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő esetenkénti adatszol-
gáltatás biztosítása az illetékes szervek számára, valamint

d) a Kormány által meghatározott körben a közvélemény tájékoz-
tatása a kormánytisztviselői életpályával összefüggő adatokról.
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(3) A kormánytisztviselőknek, valamint a kormányzati igazgatási szerv-
nél foglalkoztatott munkavállalóknak létszám- és illetményadatait, kere-
seti adatait a központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai informáci-
ós rendszer a Kormány által meghatározott rendben átadja a közszolgálati 
életpálya kidolgozásáért felelős miniszter részére a (2) bekezdés b) pont-
jában előírtak, valamint az kormányzati igazgatási szerveknél foglalkozta-
tott munkavállalók adatainak elemzése céljából.

(4) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős 
miniszter, valamint a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős mi-
niszter jogosult a kormányzati tevékenység összehangolásának biztosí-
tása céljából a kormányzati igazgatási szervek által vezetett közszolgálati 
alapnyilvántartásba betekinteni.

(5) A központi közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos adatkezelési 
műveleteket a személyügyi központ végzi, mint adatfeldolgozó.

(6) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért és a 
közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter – a Kormány által 
meghatározott módon és adatkörben – jogszabályban meghatározott fel-
adatainak ellátása érdekében statisztikai lekérdezéseket végezhet a (1) 
bekezdésben meghatározott adatokból.

1. A Kit. a Kttv.-hez hasonlóan sajátos szabályokat határoz meg a Kormány tagjai-
nak részére történő statisztika célú adatszolgáltatással kapcsolatban.

Ennek első lépéseként rögzíti, hogy:
−	 az adatszolgáltatást a kormányzati igazgatási szervek végzik a közszolgála-

ti életpálya kidolgozásáért felelős miniszter, azaz a belügyminiszter részére, 
továbbá

−	 a szolgáltatott adatok köre nemcsak a közszolgálati alapnyilvántartásban 
megtalálható adatokra és azok változásaira terjed ki, hanem a kormányzati 
igazgatási szervek szervezeti adatait is magában foglalja.

Az adatszolgáltatás részletszabályait az R5. 17-19. §-a határozza meg. A végre-
hajtási szabályok értelmében az adatszolgáltatást elektronikusan, az erre szolgáló 
informatikai rendszerben kell teljesítenie a kormányzati igazgatási szerv hivatali 
szervezete részéről a tárgyév január 1-jei állapotnak megfelelően évente, legké-
sőbb a tárgyév március hónapjának végéig.

A központi közszolgálati nyilvántartás vezetését ellátó közszolgálati életpálya 
kidolgozásáért felelős miniszter:

−	 felel a szolgáltatott adatok gyűjtéséért, az adatkezelésre vonatkozó dönté-
sekért és a feldolgozott adatokból történő adatszolgáltatásokért, továbbá

−	 gondoskodik az adatgyűjtésről, a feldolgozásról, az elemzésről, továbbá az 
adatgyűjtéshez szükséges informatikai rendszer fejlesztéséről, működteté-
séről, rendszeres karbantartásáról és továbbfejlesztéséről.

A központi közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos adatkezelési műveleteket 
a személyügyi központ, azaz a Belügyminisztérium végzi.
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2. A közszolgálati személyügyi adatkezelés általános céljain túl a törvény megha-
tározza a központi közszolgálati nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelés egyéb 
céljait is, mint például:

−	 a Kormány közszolgálati személyzetpolitikájának kialakításához és megva-
lósításához szükséges, a kormánytisztviselői életpályával összefüggő ada-
tok és elemzések biztosítása;

−	 az országos működtetéséhez szükséges létszám- és illetményadatok elem-
zése az illetményalapra vonatkozó országgyűlési döntést előkészítő illeté-
kes kormányzati szervek, illetve országgyűlési bizottságok részére;

−	 a nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő esetenkénti adatszolgáltatás biz-
tosítása az illetékes szervek számára, valamint

−	 a Kormány által meghatározott körben a közvélemény tájékoztatása a kor-
mánytisztviselői életpályával összefüggő adatokról.

3. Fontos kiemelni, hogy a humánpolitikai intézkedések meghozatalát és végrehaj-
tását a törvényben található személyügyi nyilvántartásokon kívül egyéb nyilvántar-
tások is segítik. Ilyen például a Magyar Államkincstár vezetésével 2015. november 
1-jétől országos kiterjesztésűvé vált Központosított Illetmény-számfejtési Rend-
szer Alkalmazás (a továbbiakban: KIRA), amelynek célja, hogy a közszolgálatban 
dolgozó foglalkoztatottak illetményeinek egységes munkaügyi (közszolgálati), in-
formációs, finanszírozási és ellenőrzési technológián alapuló rendszerrel történő 
számfejtésének köszönhetően az államháztartás legjelentősebb kiadási tételeként 
megjelenő személyi juttatásokról, közterhekről, illetve a létszámról megbízható in-
formációkat szolgáltasson a tervezéshez, gazdálkodáshoz és a beszámoláshoz.

A jogalkotó a központi közszolgálati nyilvántartáshoz kapcsolódó adatkezelési 
célok, valamint a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatottak adatainak 
elemzése céljából előírja a KIRA rendszerében nyilvántartott, kormányzati igazga-
tási szerveknél foglalkoztatottak keresetére (havi rendszeres kereset, egyéb nem 
havi rendszerességű kereset, egyéb jövedelem) vonatkozó statisztikai adatok áta-
dását a belügyminiszter részére (vö. R5. 19. §).

Az R5. 23. §-a értelmében e § (2) bekezdésében foglalt célok biztosítása ér-
dekében Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (a továbbiakban: 
KSZDR) működik, amely statisztikai és döntéstámogató funkciókat tölt be. A KSZDR 
működtetését a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter látja el.  
A KSZDR moduláris szerkezetű, az adatszolgáltatás, valamint egyéb külső rend-
szerek statisztikai adatait használja fel. A KSZDR keretében statisztikai jelentések, 
monitoringjelentések, elemző-értékelő jelentések készülnek. A KSZDR elsődleges 
célja tehát a kormányzat személyzetpolitikai döntéseinek modern döntéstámogató 
eszköztár segítségével történő megalapozása. A KSZDR jelenleg még fejlesztés 
alatt áll, mint látható azonban, jogszabályi „lába” már elkészült, és 2020. október 
1-jén hatályba lépett.
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4. A törvény meghatározza a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpoli-
tikáért felelős miniszter, valamint a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős 
miniszter egyéb jogosultságait is a személyügyi nyilvántartásokban szereplő ada-
tok megismeréséhez kapcsolódó, jogszabályban meghatározott feladataik ellátása 
érdekében.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 176. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 R5.

177. § [A személyügyi központ által vezetett nyilvántartás]

(1) A személyügyi központ nyilvántartja és kezeli
a) az általa lefolytatott pályázati eljárás,
b) a kompetencia vizsgálat,
c) a toborzási adatbázis,
d) a központi közszolgálati nyilvántartás,
e) a teljesítményértékelés

adatait.
(2) A személyügyi központ nyilvántartásában szereplő személyes adatok 

védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért, az adatszolgáltatásért a sze-
mélyügyi központ vezetője felelős.

(3) A személyügyi központ által vezetett nyilvántartásba – eljárásában 
indokolt mértékig – jogosult betekinteni, illetve a személyügyi központ 
hozzájárulásával abból adatokat átvenni:

a) a személyügyi központ vezetője, valamint az általa feljogosított, 
személyügyi központnál alkalmazásban álló személy,

b) a személyügyi központ felügyeletét ellátó közszolgálati életpálya 
kidolgozásáért felelős miniszter és az általa meghatározott kör-
ben, az általa feljogosított kormánytisztviselő,

c) a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője és 
az általa feljogosított, a kormányzati személyügyi igazgatásra ki-
jelölt szerv alkalmazásban álló személy,

d) saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplő személy,
e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,
f) közszolgálati jogvita kapcsán a Közszolgálati Döntőbizottság, az 

eljáró bíróság,
g) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, vala-

mint a kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggésben in-
dult büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség és a nyomozó ha-
tóság,

h) az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész,
i) az etikai ügyben eljáró szerv vagy személy, valamint
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j) az MKK elnöke a 77. § (3) bekezdés f)–g) pontjában meghatáro-
zott hatáskör gyakorlása céljából.

(4) A személyügyi központ által az (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti 
nyilvántartásból – kormányrendeletben meghatározott módon – statisz-
tikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható 
adat.

(5) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti adatnyilvántartás és adatkezelés 
kiterjed:

a) a pályázó természetes személyazonosító adataira,
b) a pályázó önéletrajzára, motivációs levelére,
c) a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb ada-

tokra,
d) a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek ered-

ményeire,
e) a kompetenciavizsgálat eredményére, valamint
f) a 4. melléklet szerinti adatokra.

(6) A pályázati eljárás lefolytatását követően – függetlenül annak ered-
ményességétől – a személyügyi központ a pályázati eljárásokkal kapcso-
latos adatokat egyéni azonosításra alkalmatlan módon statisztikai adat-
gyűjtés céljából tárolhatja. A pályázati eljárással kapcsolatos adatokat a 
személyügyi központ a pályázati eljárás lezárását követően törli a nyil-
vántartásából, kivéve, ha a pályázó adatai további kezeléséhez hozzájá-
rul, abból a célból, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről tájékoztatást 
kapjon, valamint bekerüljön a toborzási adatbázisba. A pályázati nyilván-
tartásból – kormányrendeletben meghatározott módon – személyazono-
sításra alkalmas adat csak a pályázatot kiíró kormányzati igazgatási szerv 
számára szolgáltatható.

(7) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti adatnyilvántartás és adatkezelés – 
a kormánytisztviselők teljesítményértékelési rendszerének jogszabályban 
meghatározottak szerinti működtetése érdekében – kiterjed:

a) a kormánytisztviselő és a teljesítményértékelést végző vezető 
természetes személyazonosító adataira, álláshelyének besorolá-
sára;

b) a kormánytisztviselő teljesítményértékelése során rögzített 
egyéni feladatokra és azok értékelésére.

(8) A személyügyi központ a kormánytisztviselő (7) bekezdés szerinti 
adatait a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésétől vagy megszün-
tetésétől számított 3 év elteltével törli a nyilvántartásból, ha újabb kor-
mányzati szolgálati jogviszony létesítésére nem került sor.

(9) A kormánytisztviselő képzésével, továbbképzésével, vizsgáztatásával 
összefüggő központi nyilvántartást – a Kormány rendeletében meghatáro-
zottak szerint – a Nemzeti Közszolgálati Egyetem működteti. A Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem e feladata ellátása körében a (10) és (11) bekez-
désben meghatározott adatokat a 179. § (4) bekezdésében meghatározott 
ideig kezeli.
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(10) A Kormány által rendeletben kijelölt vizsgaszervező a közigazgatási 
és ügykezelői alapvizsgával, valamint a közigazgatási szakvizsgával kap-
csolatban a következő adatok körét tartja nyilván, illetve kezeli:

a) a vizsgázó természetes személyazonosító adatait,
b) a vizsgázó munkáltatójára vonatkozó adatokat,
c) a vizsgajegyzőkönyvben foglalt adatokat,
d) a vizsgabizonyítvány számát, keltét,
e) a vizsga teljesítéséhez szükséges adatokat,
f) a vizsgázó elérhetőségeinek adatait.

(11) A továbbképzést szervező a továbbképzés lebonyolításával kapcso-
latban a következő adatok körét tartja nyilván, illetve kezeli:

a) a résztvevő természetes személyazonosító adatait,
b) a résztvevő munkáltatójára vonatkozó adatokat,
c) a továbbképzés teljesítéséhez szükséges adatokat,
d) a résztvevő elérhetőségeinek adatait.

1. A Kit. meghatározza a személyügyi központ által vezetett nyilvántartásra vo-
natkozó legfőbb szabályokat. A Kormány a személyügyi központ feladatait ellátó 
szervként a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter által vezetett 
kormányzati igazgatási szervet, azaz a Belügyminisztériumot jelölte ki (vö. R3. 
3. §). A személyügyi központ esetében megállapított feladatokat a Belügyminisz-
térium Személyzetfejlesztési és Szolgáltatási Osztálya látja el.611 Fontos azonban 
hangsúlyozni, hogy a személyügyi központ nem feleltethető meg a kormányzati 
személyügyi igazgatásra kijelölt szervvel. A személyügyi központ a kormánytiszt-
viselők kiválasztásával, képesítésével, képzésével, továbbképzésével, teljesítmény-
értékelésével, illetmény- és felelősségi rendszereivel kapcsolatos módszertani 
 támogatással összefüggő feladatokat ellátó, és a Kit. szerinti nyilvántartásokat ke-
zelő szerv [Kit. 280. § (1) bek. 31. pont]. Míg a kormányzati személyügyi igazga-
tásra kijelölt szerv feladatköre az álláshelyalapú létszámgazdálkodással kapcsolatos 
és egyéb kormányzati szolgálati jogviszonnyal összefüggő adatok nyilvántartása és 
kezelése a Kormány munkáltatói feladatainak ellátása érdekében (vö. Kit. 62. §).

A személyügyi központ legfőbb rendeltetése, hogy a kormányzati szolgálati jog-
viszonyhoz kapcsolódóan nyilvántartsa és kezelje:

−	 az általa lefolytatott pályázati eljárás;
−	 a kompetenciavizsgálat;
−	 a toborzási adatbázis;
−	 a központi közszolgálati nyilvántartás, valamint
−	 2020. január 1-jétől a teljesítményértékelés adatait.

A személyügyi központ feladatai közé tartozik a kiválasztási eljárás lebonyo-
lítása, a toborzási adatbázis működtetése, valamint a kormánytisztviselők telje-
sítményértékelési rendszerének működtetése [R3. 4. § (1) bek.]. Mindezekkel  
 
611 Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzat 2.1.1.3. pontjának 7. alpontja (BM 

SzMSz. Vö. BM organogram).
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kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a személyügyi központ nemcsak nyil-
vántartási és adatkezelési feladatok lát el [R3. 4. § (1) bek. d) pont], hanem biz-
tosítja a kormányzati igazgatási szervek számára a módszertani támogatást, és 
elvégzi a szükséges informatikai rendszerek működtetését is [R3. 4. § (2) bek.]. 
A személy ügyi központ által végzett adatkezelés jogszerűségéért a személyügyi 
központ  vezetője vállal felelősséget. A személyügyi központ feladat- és hatáskörére 
vonatkozó részletszabályokat egyebekben az R3. határozza meg.

2. A jogalkotó a korábbi szabályozást alapul véve határozza meg azoknak a sze-
mélyeknek és szerveknek a körét, akik/amelyek a személyügyi központ nyilván-
tartásába jogosultak betekinteni és abból adatot átvenni. Fontos kiemelni, hogy 
a közszolgálati alapnyilvántartáshoz hasonlóan, a személyügyi központ nyilván-
tartásához való hozzáférést is kizárólag jogszabályon alapuló eljárás vagy feladat 
ellátása indokolhatja. A következő táblázat bemutatja, hogy az egyes jogalanyok 
milyen esetekben tekinthetnek be és vehetnek át adatokat.

Jogalany Feladat, eljárás

A személyügyi központ – a Belügy-
minisztérium – vezetője – belügy-
miniszter –, valamint az általa fel-
jogosított, személyügyi központnál 
alkalmazásban álló – kormánytiszt-
viselő – személy

 – a személyügyi feladatainak ellátása során 
eljárva (vö. R3. 4. §)

A személyügyi központ felügyeletét 
ellátó közszolgálati életpálya kidol-
gozásáért felelős miniszter – belügy-
miniszter –, és az általa meghatá-
rozott körben, az általa feljogosított 
kormánytisztviselő612

 – a személyügyi feladatainak ellátása során 
eljárva (vö. R3. 3. §)

A kormányzati személyügyi igazga-
tásra kijelölt szerv – a Miniszterel-
nöki Kormányiroda – vezetője – köz-
igazgatási államtitkár –, és az általa 
feljogosított, a kormányzati szemé-
lyügyi igazgatásra kijelölt szerv al-
kalmazásban álló – kormánytisztvi-
selő – személy

 – a személyügyi feladatainak ellátása során 
eljárva (vö. Kit. 62. §)

Az adatbázisban szereplő személy
 – saját adatai tekintetében az adatbázisban 

szereplő személy [vö. Kit. 63. § (2) bek., 
173. §]

612 Az 1. és a 2. sor tartalma közötti különbségek közötti átfedés abból fakad, hogy korábban 
a személyügyi központ a Belügyminisztérium háttérintézményeként működött. A személy-
ügyi központ szervezeti integráció (beolvadás) nyomán a Belügyminisztérium szervezeti 
egységévé vált.
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Jogalany Feladat, eljárás

A fegyelmi eljárást lefolytató testület 
– fegyelmi tanács – vagy – vizsgáló-
biztos vagy a fegyelmi tanács tagja –  
személy

 – a vizsgálóbiztos a tényállás tisztázása érde-
kében iratokat szerezhet be; a vizsgálóbiz-
tos a vizsgálat lezárásakor írásbeli jelentést 
készít, amelyet az ügy irataival együtt a 
vizsgálat lezárásától számított 5 munka-
napon belül megküld a fegyelmi jogkör gya-
korlója részére; a fegyelmi jogkör gyakor-
lója a jelentés kézhezvételétől számított 5 
munkanapon belül dönt, hogy kijelöl-e fe-
gyelmi tanácsot; a fegyelmi tanács a jelen-
tés alapján dönt a fegyelmi eljárás további 
menetéről [vö. R6. 99. § (4) bek., 101. § 
(1) bek., 102. § (1) bek., 104. § (1) bek.]

A Közszolgálati Döntőbizottság, az 
eljáró bíróság

 – közszolgálati jogvita kapcsán eljárva, az 
eljárásában érvényesített igény elbírálása 
céljából, azzal összefüggésben megismert 
személyes adatokat az adatkezelés céljának 
megvalósulásáig, de legkésőbb az eljárás 
tárgyát képező ügy iratainak selejtezéséig 
vagy levéltárba adásáig kezeli [vö. Kit. 168. 
§ (10), (12), (15) bek.]

A nemzetbiztonsági szolgálatok, va-
lamint a bíróság, az ügyészség és a 
nyomozó hatóság

 – feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági 
szolgálatok, valamint a kormányzati szol-
gálati jogviszonnyal összefüggésben indult 
büntetőeljárásban a bíróság, az ügyészség 
és a nyomozó hatóság [vö. Nbtv. 40. § (1) 
bek., Be. 204–205. §]

Az ügyész  – az ügyészi törvényességi feladatkörében el-
járva [vö. Ütv. 28. § (3) bek.]

Az etikai ügyben eljáró szerv – a 
 Magyar Kormánytisztviselői Kar – 
vagy – kormánytisztviselő – személy

 – az etikai eljárás lefolytatása során [vö. Kit. 
77. § (3) bek. b) pont]

A Magyar Kormánytisztviselői Kar 
 elnöke

 – a kormánytisztviselők élet- és munkakörül-
ményeit, valamint foglalkoztatási feltételeit 
és a hivatás gyakorlását érintő jogszabá-
lyok megalkotásának, illetve módosításának 
kezdeményezése során, illetve ha a feladat- 
és hatáskörét érintő bármely kérdésben fel-
terjesztési jogot gyakorol [vö. Kit. 77. § (3) 
bek. f)–g) pontjai]

49. táblázat: A személyügyi központ által vezetett nyilvántartásba való  
betekintés lehetőségei
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A jogosultak köre a korábbi – Kttv. szerinti – szabályozáshoz képest kibővül az 
alábbi jogalanyokkal:

−	 a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv – tehát a Miniszterel-
nöki Kormányiroda – vezetőjével és az általa feljogosított, a kormányzati 
személyügyi igazgatásra kijelölt szerv alkalmazásban álló személlyel;

−	 a közszolgálati jogvitával összefüggésben a Közszolgálati  Döntőbizottsággal;
−	 az etikai ügyben eljáró szervvel vagy személlyel, valamint
−	 a Magyar Kormánytisztviselői Kar elnökével.

3. A törvény további sajátos szabályokat határoz meg a személyügyi központ nyil-
vántartásában szereplő adatok kezelésével kapcsolatban. Így:

−	 garanciális szabályként írja elő, hogy a pályázati eljáráshoz, a kompeten-
ciavizsgálathoz, valamint a toborzási adatbázishoz kapcsolódó adatok kizá-
rólag statisztikai célból és személyazonosításra alkalmatlan módon adha-
tóak át;

−	 taxatíve meghatározza a pályázati eljárással kapcsolatos adatnyilvántar-
tásban szereplő adatok körét, valamint az ehhez kapcsolódó speciális adat-
kezelési szabályokat;

−	 2020. január 1-jétől a törvény a teljesítményértékeléssel kapcsolatban elő-
írja, hogy az arra vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével mi-
lyen adatok nyilvántartására kerülhet sor, és mikortól szükséges ezeket az 
adatokat törölni a személyügyi központ által vezetett nyilvántartásból.

Pályázati eljárással kapcsolatos adat-
nyilvántartás és kezelés

Teljesítményértékeléssel kapcsolatos 
adatnyilvántartás és kezelés

Kiterjed:
 – a pályázó természetes személyazonosító 

adataira
 – a pályázó önéletrajzára, motivációs 

levelére
 – a pályázati eljáráshoz és a kiválasztás-

hoz kapcsolódó egyéb adatokra
 – a pályázati eljárás során használt 

 kiválasztási módszerek eredményeire
 – a kompetenciavizsgálat eredményére
 – a 4. melléklet szerinti – toborzási – 

 adatokra

Kiterjed:
 – a kormánytisztviselő és a teljesítmény-

értékelést végző vezető természetes 
személyazonosító adataira, álláshelyének 
besorolására

 – a kormánytisztviselő teljesítmény-
értékelése során rögzített egyéni 
 feladatokra és azok értékelésére

Az adatok kezelésének és törlésének szabályai

A pályázati eljárással kapcsolatos adatokat a 
személyügyi központ a pályázati eljárás lezá-
rását követően törli a nyilvántartásából, kivé-
ve, ha a pályázó adatai további kezeléséhez 
hozzájárul abból a célból, hogy a későbbi pá-
lyázati lehetőségekről tájékoztatást kapjon, 
valamint bekerüljön a toborzási adatbázisba.

A személyügyi központ a kormánytisztviselő 
adatait a kormányzati szolgálati jogviszony 
megszűnésétől vagy megszüntetésétől szá-
mított 3 év elteltével törli a nyilvántartásból, 
ha újabb kormányzati szolgálati jogviszony 
létesítésére nem került sor.

50. táblázat: A pályázati eljárással és a teljesítményértékeléssel kapcsolatos  
nyilvántartási és adatkezelési szabályok
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4. Tekintettel arra, hogy a Kit. hatálya alá tartozó kormánytisztviselők képzésével, 
továbbképzésével, vizsgáztatásával összefüggő központi nyilvántartást a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem működteti, a törvény 2020. január 1-jétől meghatározza 
azoknak az adatoknak a körét is, amelyeket ez a nyilvántartás tartalmaz. Ezzel 
összefüggésben a törvény felhatalmazza a Kormányt, hogy rendeletben határozza 
meg az említett nyilvántartás Nemzeti Közszolgálati Egyetem általi működtetésé-
nek szabályait [vö. Kit. 281. § (4) bek. 32. pont]. Tekintettel arra, hogy új kor-
mányrendelet kiadására jelenleg nem került sor, a nyilvántartás vonatkozásában 
a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet rendelkezései az irányadók.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem az általános szabályok szerint – lásd lejjebb – 
ötven évig biztosítja az adatok kezelését.

A Kit. a közigazgatási és ügykezelői alapvizsgával, valamint a közigazgatá-
si szakvizsgával kapcsolatban rögzíti, hogy a vizsgaszervezőnek milyen adatokat 
kell nyilvántartania és kezelnie. A közigazgatási alapvizsga, valamint az ügykezelői 
alapvizsga szervezésével, lebonyolításával és a nyilvántartásával kapcsolatos fel-
adatokat a vizsgaszervező látja el. Közigazgatási alapvizsgát, ügykezelői alapvizs-
gát, illetve közigazgatási szakvizsgát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok szerveznek.613

A Kit. rendelkezései azt is meghatározzák, hogy a továbbképzés szervezőjének 
a továbbképzés lebonyolítása során milyen adatokat kell kezelnie és nyilvántarta-
nia. A továbbképzés formája szerint lehet belső vagy közszolgálati. Belső tovább-
képzésnek minősül a központi kormányzati igazgatási szerv, valamint a felsőokta-
tási intézmény vagy felnőttképző által folytatott szakmai vagy nyelvi továbbképzés, 
konferencia, szakmai tájékoztató, illetve egyéb közösségi és egyéni tanulási forma, 
amely a kormánytisztviselő számára speciális intézményi vagy álláshellyel össze-
függő feladatokhoz szükséges ismereteket, illetve képességeket közvetít (R9. 2. § 
2. pont). Ezzel szemben közszolgálati továbbképzésnek minősül a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetem által fejlesztett és megvalósított általános közigazgatási, szakmai 
vagy vezetői ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási szakvizsgára való 
felkészülést moduláris rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás javítására 
irányuló továbbképzés (R9. 2. § 5. pont). Mint látható, a továbbképzések lebonyo-
lítására már nem kizárólag a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vagy a kormányzati 
igazgatási szerv által kerülhet sor.

613 A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
5. § (1)–(2) bek., a közigazgatási szakvizsgáról szóló 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet 1. § 
(2) bek.
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A közigazgatási alapvizsgá-
val,  szakvizsgával és ügykezelői 
alap vizsgával kapcsolatos adat-

nyilvántartás és kezelés

A továbbképzés lebonyolításával kap-
csolatos adatnyilvántartás és kezelés

Tartalmazza:
 – a vizsgázó természetes személyazonosí-

tó adatait
 – a vizsgázó munkáltatójára vonatkozó 

adatokat
 – a vizsgajegyzőkönyvben foglalt adatokat
 – a vizsgabizonyítvány számát, keltét
 – a vizsga teljesítéséhez szükséges ada-

tokat
 – a vizsgázó elérhetőségeinek adatait

Tartalmazza:
 – a résztvevő természetes személyazono-

sító adatait
 – a résztvevő munkáltatójára vonatkozó 

adatokat
 – a továbbképzés teljesítéséhez szükséges 

adatokat
 – a résztvevő elérhetőségeinek adatait

51. táblázat: A továbbképzésekkel kapcsolatos adatnyilvántartás és kezelés

Kapcsolódó jogi szabályozás a 177. §-hoz
−	 Be.
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Nbtv.
−	 Ütv.
−	 R3.
−	 R6.
−	 R9.
−	 35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról
−	 174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közigazgatási és az ügykezelői alap-

vizsgáról
−	 Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzat

178. § [A személyügyi központ egyéb feladatai]

A személyügyi központ ellátja a kormánytisztviselők kiválasztási, képe-
sítési, képzési, továbbképzési, teljesítményértékelési, illetmény- és fele-
lősségi rendszereivel kapcsolatos módszertani támogatással összefüggő 
feladatokat.

A személyügyi központ az előzőekben említett nyilvántartással összefüggő felada-
tain kívül – mint ahogy azt fentebb már jeleztük – ellátja a kormánytisztviselők ki-
választási, képesítési, képzési, továbbképzési, teljesítményértékelési, illetmény- és 
felelősségi rendszereivel kapcsolatos egyéb, módszertani támogatással összefüggő 
feladatokat is. A végrehajtási szabályok értelmében a személyügyi központ a jog-
szabályban meghatározott feladatok ellátása során módszertani támogatást biz-
tosít, és ellátja a szükséges informatikai rendszerek működtetését (vö. R3. 4. §). 
Figyelemmel arra, hogy a Kit. a tartalékállomány jogintézményét nem szabályozza, 



641

xxiv. fejezet

az ezzel kapcsolatos feladatok kikerültek a személyügyi központ Kit.-re irányadó 
feladat- és hatásköri leírásából. Ugyanakkor, mivel a személyügyi központ a Kttv. 
vonatkozásában is ellát személyügyi feladatokat, ezért az R3. tartalmazza a tarta-
lékállománnyal kapcsolatban felmerülő feladatokat is.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 178. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 R3.

179. § [A személyi anyag]

(1) A kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcso-
latos iratok közül a kormánytisztviselő

a) arcképét,
b) közszolgálati alapnyilvántartási adatlapját,
c) önéletrajzát,
d) 
e) esküokmányát,
f) kinevezését és annak módosítását,
g) teljesítményértékelését,
h) kormányzati szolgálati jogviszonyát megszüntető iratot,
i) hatályban lévő fegyelmi büntetését kiszabó határozatot, valamint
j) közszolgálati igazolásának, korábbi foglalkoztatási jogviszony- 

igazolásának másolatát,
k) végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését igazoló okiratá-

nak másolatát,
l) a 3. melléklet szerinti személyes adatainak igazolására szolgáló 

okiratok másolatát,
m) az álláshely betöltéséhez, feladatainak ellátásához szükséges 

egyéb engedélyeket
együttesen kell tárolni (a továbbiakban együtt: személyi anyag).
(2) A személyi anyagba való betekintésre a 175. § (3) bekezdésében 

meghatározott személyek és szervek jogosultak.
(3) A kormánytisztviselő személyi anyagát a kormányzati igazgatási 

szerv állítja össze, kezeli, illetve abban az esetben, ha a jogviszonyt folya-
matosnak kell tekinteni, megküldi a fogadó kormányzati igazgatási szerv 
részére.

(4) A személyi anyagot – kivéve, amelyet a (3) bekezdés alapján átad tak –  
a jogviszony megszűnésétől számított ötven évig meg kell őrizni.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott ideig meg kell őrizni kormánytiszt-
viselő – 89. § (6) bekezdésével, 104. § (9) és (10) bekezdésével, valamint 
105. § (2) és (3) bekezdésével összefüggésben – átadott személyi anya-
gának másolatát is (fogyatékanyag).
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1. A közszolgálatban végzett adatkezelések során az egyik leginkább szenzitív te-
rületnek minősül a foglalkoztatott személyi anyagának kezelése. Nem véletlenül, 
hiszen a személyi anyag a jogviszonyban álló személy teljes profilját tartalmazza 
a pályázat keretében rögzített adatoktól egészen a jogviszonyhoz kapcsolódó, a 
jogviszony időtartama alatt keletkezett érdemi információk (például teljesítmény-
értékelés, fegyelmi eljárás stb.) feltüntetéséig. A személyi anyag jelentősége azért 
is kiemelkedő, mert nem csupán az egyes adatokat rögzíti, hanem minden olyan 
dokumentációt, iratmásolatot is magában foglal, amely a foglalkoztatotthoz, illetve 
annak jogviszonyához kapcsolódik.

A Kit. folytatja a már a Ktv.-vel bevezetett gyakorlatot, és kizárólag a szemé-
lyi anyag tartalmát határozza meg,614 a személyi irat fogalmának meghatározását 
pedig az R5.-re bízza. Ennek értelmében személyi iratnak minősül a kormányzati 
szolgálati jogviszony létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt kö-
vetően keletkezett, a kormánytisztviselő személyével összefüggésben adatot, meg-
állapítást tartalmazó adathordozó [R5. 2. § (1) bek. 14. pont].

A személyi iratoknak ugyanakkor több típusát különböztethetjük meg.615 Az 
elsőbe az e §-ban meghatározott iratok sorolhatók (ezek a korábbi terminológia 
alapján az ún. személyzeti iratok),616 amelyeket együttesen személyi anyagként 
kell kezelni. A második csoportba a kormányzati szolgálati jogviszonnyal össze-
függő egyéb személyi iratok tartoznak (nem tartoznak ide viszont a külön törvény 
által szabályozott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos iratok).  
A harmadik csoportba a kormányzati szolgálati jogviszonnyal ugyan összefüggő, de 
más jogviszonyokkal kapcsolatos iratok tehetők (így például a díjazással foglalkozó 
fejezetben már említett fizetési letiltás vagy az összeférhetetlenség kapcsán szóba 
került nyilatkozatok). Végül az utolsó csoportban említhetjük a kormánytisztviselő 
saját kérelmére kiállított vagy a kormányzati igazgatási szervnek önként átadott 
adatokat tartalmazó iratokat [R5. 6. § (1) bek.].

Garanciális jellegű szabály, ami szerint a személyi iratra csak olyan adat és meg-
állapítás vezethető, amely közokiraton vagy a kormánytisztviselő írásbeli nyilat-
kozatán, a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezésén, bíróság vagy 
más hatóság döntésén, illetve egyéb jogszabályi rendelkezésen alapszik [R5. 7. § 
(2) bek.].

A személyi iratok kezelésének időbeli kerete a kormányzati szolgálati jogviszony 
létesítésétől egészen annak megszűnéséig terjed [R5. 7. § (3)–(4) bek.]. A szemé-
lyi iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, 
személyenként kialakított gyűjtőben kell őrizni. Az elhelyezett személyi iratokról 
tartalomjegyzéket kell készíteni, amelyen a kormányzati igazgatási szerv doku-
mentálja az irat megnevezését, iktatószámát és keltezését. A kormánytisztviselő 

614 Vö. Hazafi (2012): i. m. 335.
615 Hazafi (2015c): i. m. 225–226.
616 A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott 

munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyil-
vántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vo-
natkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 6. § (1) bek.
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személyi iratait a jogviszony megszűnése vagy megszüntetése után a kormányzati 
igazgatási szerv irattárában kell elhelyezni [R5. 7. § (3)–(5) bek.].

A személyi iratok formájára nézve ugyancsak az R5. fogalmazza meg az irány-
adó szabályokat. A kormányzati igazgatási szerv az elektronikus dokumentumként 
kiadott munkáltatói intézkedést a személyügyi nyilvántartásban elektronikus for-
mában őrzi meg. A személyi anyagban ugyanakkor el kell helyezni a kormányzati 
igazgatási szerv által elektronikusan kiadmányozott jognyilatkozatokról készített, 
záradékolással ellátott, hiteles papíralapú kiadmányt is. A kormányzati szolgálati 
jogviszony megszűnésekor a kormányzati igazgatási szerv az elektronikus doku-
mentumokat a kormánytisztviselő kérelmére elektronikus formában vagy annak 
záradékolással hitelesített papíralapú kiadmányaként adja át (R5. 8. §).

Tekintettel arra, hogy a Kit. bizonyos jogintézményeket megszüntetett (például 
minősítés, címadományozás), a jogalkotó a Kttv.-hez képest szűkebben – lásd az 
(1) bekezdésben – határozza meg a kormánytisztviselő személyi anyagában sze-
replő dokumentumainak, igazolásainak körét.617

Ugyanakkor 2020. január 1-jétől a személyi anyag részeként kerül meghatáro-
zásra többek között a kormánytisztviselőnek:

−	 a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését igazoló okiratának má-
solata;

−	 a közszolgálati alapnyilvántartás szerinti személyes adatainak igazolására 
szolgáló okiratok másolata, valamint

−	 az álláshely betöltéséhez, feladatainak ellátásához szükséges egyéb enge-
délyek is.

2. A személyi anyag szenzitivitására való tekintettel szükséges kiemelni, hogy abba  
kizárólag csak azok a személyek, szervek jogosultak betekinteni, akik/amelyek 
– lásd fentebb – egyben a közszolgálati alapnyilvántartásba is betekintést nyer-
hetnek. Ezzel összefüggésben írja elő a jogalkotó, hogy a személyi anyagot ki-
mutatással kell ellátni, amelyen dokumentálni kell a személyi anyagba történő 
betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és időpontját [R5. 
7. § (6) bek.].

3. A személyi anyag összeállításáért, kezeléséért az a kormányzati igazgatási szerv 
felel, ahol a kormánytisztviselőt foglalkoztatják. A törvény szabályozza azonban 
azokat az eseteket is, amikor a kormánytisztviselő egy másik kormányzati igazga-
tási szervnél kerül foglalkoztatásra azzal, hogy a kormányzati szolgálati jogviszo-
nya folyamatosnak minősül [vö. Kit. 89. § (6) bek., 104. § (9)–(10) bek., 105. § 
(2)–(3) bek.]. Ilyen esetekben a kormányzati igazgatási szerv a személyi anyagot 
az új beosztási okirat megérkezésétől számított öt napon belül megküldi a fogadó 
kormányzati igazgatási szervnek [vö. R5. 22. § (3) bek.]. Kinevezés módosítása 
esetén a fogadó kormányzati igazgatási szerv a kiállítástól számított nyolc napon 
belül kell hogy megküldje az új beosztási okiratot a kormánytisztviselő előző beosz-
tása szerinti kormányzati igazgatási szervnek [R5. 22. § (1) bek.].

617 Vö. Kttv. 184. § (1) bek.
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4. A Kit. a Kttv.-vel egyezően – és nem a Ktv. korábbi rendeleti szintű szabályozá-
sát idéző módon618 – a jogviszony megszűnésétől számított ötven évben határozza 
meg a személyi anyag őrzési idejét, kivéve, ha a személyi anyagok átadása már 
megtörtént a fogadó szerv részére. Ugyanez az őrzési idő vonatkozik az átadott 
személyi anyag másolatára, azaz a fogyatékanyagra is.

5. Az R5. sajátossága – más végrehajtási rendeletekkel szemben –, hogy nemcsak 
a kormányzati igazgatási, de a helyi önkormányzati igazgatási közszolgálati alkal-
mazottakra, azaz a köztisztviselőkre is kiterjed a hatálya (a közös szabályokon túl 
a 20–21. § tartalmazza a speciális szabályokat). Az R5. ugyanakkor tartalmazza 
a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira 
vonatkozó előírásokat is (R5. 10. §).

Kapcsolódó jogi szabályozás a 179. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Ktv.
−	 R5.
−	 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők személyi ira-

taira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi 
irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra 
és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra 
vonatkozó egyes szabályokról

180. § [A közszolgálati ellenőrzés]

(1) A Kormány ellenőrzi – a közigazgatási minőségpolitikáért és sze-
mélyzetpolitikáért felelős miniszter közreműködésével – a kormányzati 
szolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok végrehajtását.

(2) A Kormány a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpoliti-
káért felelős miniszter javaslatára évente meghatározhatja a vizsgálati 
tárgy köröket (célvizsgálat), valamint a vizsgálat alá vont szerveket (vizs-
gált szervek).

(3) A célvizsgálatot a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzet-
politikáért felelős miniszter folytatja le, amelynek tapasztalatairól a Kor-
mányt évente tájékoztatja.

(4) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős 
miniszter jogosult – a célvizsgálatok keretében – a 2. § (2) bekezdés c)–e) 
pontja szerinti központi kormányzati igazgatási szervek esetében

a) a munkáltatói intézkedést tartalmazó iratokba betekinteni,

618 Hazafi (2012): i. m. 337.
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b) jogszabálysértés vagy célszerűtlen intézkedés esetén intézke-
dést kezdeményezni a kormányzati igazgatási szerv vezetőjénél 
vagy – vita esetén – annak felettes szervénél, valamint

c) fegyelmi vagy kártérítési eljárást kezdeményezni.
(5) A (4) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetekben a kor-

mányzati igazgatási szerv vezetője köteles a közigazgatási minőségpoliti-
káért és személyzetpolitikáért felelős miniszter megkeresését érdemben 
megvizsgálni, és saját intézkedéséről vagy annak mellőzése okáról a köz-
igazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztert 
– a megkereséstől számított harminc napon belül – tájékoztatni.

(6)

A kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályi rendelkezések be-
tartásának ellenőrzését, a munkáltatói jogok jogszerű gyakorlásának biztosítását, 
illetve a közérdek munkáltatói joggyakorlás során való megjelentetését szolgálja 
a közszolgálati ellenőrzés.619 Az ellenőrzés célja továbbá az így szerzett tapaszta-
latok felhasználása a közszolgálati jogi szabályozás felülvizsgálatához, például a 
felesleges, párhuzamos, ellentmondásos szabályok hatályon kívül helyezése érde-
kében.620 A jogintézmény nem újkeletű (1998 óta működik), már a Ktv. is rendezte 
ennek szabályait.621 A jogintézmény létrehozására, külön törvényi szabályozására 
eredetileg azért volt szükség, mert szemben a munkaügyi ellenőrzéssel, a mun-
káltató kizárólag az állam, illetve az önkormányzat lehetett, és az államigazgatási 
hierarchiából következően sajátos felelősségérvényesítő eszközök álltak rendelke-
zésre (utasítás, fegyelmi felelősség érvényesítése, felügyeleti jogkörben elrendelt 
vizsgálat stb.).622

Az ellenőrzés keretében – a jogszerűségi szempontok vizsgálatán túl – lehetővé 
válik, hogy a Kormány a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért 
felelős miniszter közreműködésével célvizsgálat keretében ellenőrizze a kormány-
zati szolgálati jogviszonyra vonatkozó jogszabályok végrehajtását. A Kormány Sta-
tútum alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért a Minisz-
terelnökséget vezető miniszter felel.623 Az ellenőrzés tehát a Kormány hatáskörébe 
tartozik, mindazonáltal az ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat a Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter látja el. A miniszter javaslatot tesz a Kormánynak a vizsgálati 
tárgykörökre, valamint a vizsgálat alá vont szervekre, az ellenőrzés lefolytatását 
követően pedig jelentésben tájékoztatja tapasztalatairól a Kormányt.

Fontos változás a korábbi – Kttv. szerinti – szabályozáshoz képest, hogy a cél-
vizsgálat kizárólag a központi kormányzati igazgatási szerveket érintheti; azaz a 
minisztériumokat, a kormányzati főhivatalokat, valamint a központi hivatalokat.

619 Bérces (2013): Kttv. 189. §.
620 Hazafi (2015c): i. m. 228.
621 Vö. Ktv. 64/A. §.
622 Vö. Wolters Kluwer: Jogtár-kommentár a Ktv. 64/A. §-ához.
623 Kormány Statútum 14. § (1) bek. 10. pont.
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Az ellenőrzés keretében a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpoli-
tikáért felelős miniszter, illetve felhatalmazása alapján a nevében eljáró kormány-
tisztviselő jogosult:

−	 a munkáltatói intézkedést tartalmazó iratokba betekinteni;
−	 jogszabálysértés vagy célszerűtlen intézkedés esetén intézkedést, továbbá
−	 szükség esetén fegyelmi, kártérítési eljárást kezdeményezni.

Az utóbbi intézkedésekkel összefüggésben a törvény további kötelezettséget ha-
tároz meg a kormányzati igazgatási szerv vezetője részére. Így a kormányzati igaz-
gatási szerv vezetője köteles a jelzett kezdeményezéseket érdemben megvizsgálni, 
és saját intézkedéséről vagy annak mellőzése okairól a minisztert tájékoztatni.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 180. §-hoz
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Ktv.
−	 Kormány Statútum
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XXV. FEJEZET

A POLITIKAI FELSŐ VEZETŐKRE VONATKOZÓ KÖZÖS 
SZABÁLYOK (181–187. §)

Szalai András: A politikai felső vezetőkre vonatkozó közös szabályok 
 magyarázata
Takács Eszter: A politikai felső vezetők közös szabályai mögött meghúzódó 
jogpolitikai célok

Takács Eszter: A politikai felső vezetők közös szabályai mögött meghúzódó 
jog politikai célok

1. A politikai és a szakmai vezetés nem mindig különült el ennyire élesen a közigaz-
gatásban, mint most.

A régi Ksztv. megváltoztatta az addigi kormányzati berendezkedést, szakított 
az 1990-ben kialakított állami vezetői modellel, újraértelmezte a Kormány szer-
vezetalakítási jogkörét. A miniszterelnöknek többletjogosultságokat adott, olyan 
jogkörök kerültek a hatáskörébe, amelyeket korábban a Kormány vagy a miniszte-
rek külön voltak jogosultak gyakorolni, így például az államtitkárok és szakállam-
titkárok kinevezése, a minisztériumok szervezeti és működési szabályzatának jó-
váhagyása.624

A Ksztv. 2010. május 29. napján lépett hatályba. Az új törvény célja az volt, hogy 
felszabadítsa a magyar közigazgatást a politika közvetlen szolgálata alól, ennek 
megfelelően visszaállította a közigazgatási államtitkári és a helyettes államtitkári 
tisztséget, és azokat elválasztotta a politikai rétegtől. Így a közigazgatási és a he-
lyettes államtitkárok újra szakmai vezetőknek tekinthetők, ezáltal pedig a közigaz-
gatás személyi állományának szakmai rétegei közé sorolhatók.625

2. A politikai felső vezetők közé sorolandók a törvény szerint a miniszterelnök, a 
miniszter és az államtitkár. A minisztériumban található politikai tisztségeket ezzel 
le is fedi a törvény, a további tisztségek szakmai felső vezetőnek tekintendők.

A politikai felső vezetők kiemelt kategóriájának az a jelentősége, hogy ezekből 
a tisztségekből a miniszterelnök és a miniszter az Alaptörvényben meghatározottak 
szerint a Kormány tagja, így legfőbb politikai tisztségeknek tekintendők. A politikai 
felső vezetők tekintetében a törvények nem határoznak meg olyan kinevezési fel-
tételeket, mint a szakmai felső vezetők esetében, tekintettel arra, hogy ezen tiszt-
ségeket betöltők esetében az elvárás nem elsődlegesen a szakmai tudás, hanem a  
 
624 Müller (2009): i. m. 10–13.
625 http://www.parlament.hu/irom39/00017/00017.pdf (2020. 12. 04.)

http://www.parlament.hu/irom39/00017/00017.pdf
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politikai bizalom, a politikai döntések meghozatala, amelyeket a végrehajtó szakmai 
rétegnek szükséges kidolgoznia annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a poli-
tika elvárásoknak, de egyúttal a szakmai érdekek is figyelembevételre kerüljenek.

3. A politikai felső vezetők jogviszonya azonban bizonyos tekintetben hasonlóságot 
mutat a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályokkal. A Kit. azt a 
jogtechnikai megoldást alkalmazza, hogy a politikai felső vezetők jogviszonyára 
főszabályként a kormányzati jogviszonyban állókra vonatkozó szabályok az irány-
adók azzal, hogy a törvény meghatározza, mely rendelkezéseket nem kell ezek kö-
zül alkalmazni. A főszabálytól eltérő (mint például az összeférhetetlenség) és egyéb 
vonatkozó kérdésekben a Kit. speciális rendelkezéseket állapít meg.

Ezen tisztségeket betöltő személyek fokozott politikai felelősséggel tartoznak 
mind a felettesüknek, mind a kormányzaton belül. Egységet alkotnak, hiszen a 
miniszterelnök megbízatásának megszűnésével megszűnik a miniszter, a miniszter 
megbízatásának megszűnésével pedig az államtitkár jogviszonya is.

A politikai felső vezetők törvényben rögzített szabályait a Kit.-et megelőzően a 
Ksztv. tartalmazta. A Kit. újdonsága az, hogy egy törvényben kerültek meghatáro-
zásra a politikai és a szakmai feladatokat ellátó tisztségviselők jogállására vonatko-
zó, törvényi szintet igénylő rendelkezések.
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Szalai András: A politikai felső vezetőkre vonatkozó közös szabályok 
 magyarázata

181. § [A kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok 
alkalmazhatósága]

(1) A politikai felsővezető politikai szolgálati jogviszonyára – ha az Alap-
törvény, valamint e törvény eltérően nem rendelkezik – a kormányzati 
szolgálati jogviszonyra és a kormánytisztviselőre vonatkozó szabályokat 
kell alkalmazni.

(2) A politikai felsővezető politikai szolgálati jogviszonyára nem kell al-
kalmazni a 79. §, a 80. § (2) bekezdésének, a 81. §, a XII. fejezet, a 86. § 
(1)–(6) bekezdése és a 89. § (1) és (2) bekezdése kivételével a XIV. fe-
jezet, a 92. §, a 95–97. §, a XVI. fejezet, a 115. § és a 117. § kivételével 
a XVII. fejezet, a 124. §, a 128. § (1) és (3)–(7) bekezdésének, a 134. § 
(1)–(3) és (5) bekezdésének, a 144–145. §, a 149. §, a 151. §, a 158. §, a 
166. §, valamint a XXII. és XXIII. fejezet rendelkezéseit.

A politikai szolgálati jogviszony nyilvánvaló létjogosultsága a közigazgatásban 
meglévő duális, azaz politikai és szakmai vezetési struktúra együttes jelenlétére 
vezethető vissza.

A politikai felső vezetők vonatkozásában az Alaptörvény megállapít alkotmányos 
szabályokat, mivel a Kormányra és annak tagjaira vonatkozóan ott szükséges ren-
dezni a kormányzati rendszer jellegéből fakadó alapvető szabályokat. Éppen ezért 
a Kit. tartalmazza az alkalmazandó szabályokat, és a 181. § (1) bekezdésében 
főszabályként megállapítja, hogy amennyiben az Alaptörvény vagy maga a Kit. 
nem állapít meg eltérő szabályokat, akkor a kormánytisztviselőkre vonatkozó sza-
bályokat kell megfelelően alkalmazni. Ez a jogtechnikai megoldás a közszolgálati 
jogban, de más jogágak esetében sem ismeretlen. A szabályozási módszer ugyanis 
lehet olyan, amely minden a jogviszonyra vonatkozó szabályt kodifikálva tartal-
maz, vagy pedig utaló szabállyal kapcsolatot teremt a jogszabályok között, ezáltal 
a jogviszony egyes elemeit az egyik, míg a többit más jogforrásban találjuk meg. 
Ezek együttes ismerete és együttes alkalmazása szükséges a jogviszony minden 
elemének megértéséhez.

A Kit. 181. (2) bekezdése rendezi, hogy mely rendelkezéseket nem kell alkal-
mazni a politikai felső vezetők esetében; vagyis nem lehet alkalmazni azokat. 
Ezek a kizárt szabályok nyilvánvalóan kifejezetten a közigazgatás szakmai oldalát 
jelentő kormányzati szolgálati jogviszony pragmatikájába tartozó jogintézmények 
és rendelkezések.

Vagy akként rendezi, hogy felsorolja a kizárt szakaszokat a Kit. vagy pedig úgy, 
hogy teljes fejezetek alkalmazását zárja ki. Végül figyelni kell arra is, hogy vannak 
olyan szakaszok egy adott fejezetben, amelyek kivételt jelentenek, vagyis az adott 
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fejezet többi része nem alkalmazható néhány szakasz kivételével. Ezek mentén 
haladva összefoglalóan az alábbiakat rögzíthetjük.

A 79. § és a 80. § (2) bekezdése nem alkalmazható. Itt azt fontos hangsúlyozni, 
hogy a politikai szolgálati jogviszony nem kormányzati szolgálati jogviszony, hiszen 
ahogy arra korábban utaltunk, csak jogtechnikai megoldása a Kit.-nek az, hogy fe-
leslegesen nem ismétli meg azokat a rendelkezéseket, amelyeket egyébként a kor-
mányzati jogviszonyból át lehet emelni a politikai jogviszonyban állokra is. Hiszen 
ezek nem kifejezetten csak a kormányzati jogviszonyban állókra vonatkozhatnak, 
hanem alkalmazhatók függetlenül attól, hogy a közigazgatás szakmai, azaz állan-
dó rétegéről, vagy annak politikai, azaz változó rétegéről van-e szó a törvényben. 
A Kormány összetételének megváltozása és a Kormány megbízatásának megszű-
nése érinti a politikai szolgálati jogviszonyban állókat, ez a közigazgatás és poli-
tika kapcsolatának alapvető fundamentuma. A 81. §-ra utalva elmondható, hogy 
a munkáltatói jogokat nem a kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének 
vezetője gyakorolja, rájuk tehát más szabályokat kell alkalmazni a munkáltatói 
jogkör gyakorlására.

A XIV. fejezetből csak 86. § (1)–(6) bekezdését és a 89. § (1)–(2) bekezdését 
kell alkalmazni. Ezek a rendelkezések ugyanis a kinevezési okmányról szólnak, 
amellyel a politikai szolgálati jogviszonyban állónak is rendelkeznie kell. Így ezek 
a szabályok felsorolják a kinevezési okmány okirati felépítését, tartalmi elemeit. 
Itt rögzíti a jogalkotó azt is a 86. § (6) bekezdésében, hogy hasonlóan a kormány-
tisztviselőkre vonatkozó szabályokkal, ha a kinevezés érvénytelenségét a munkába 
lépés előtt állapítják meg, akkor az érvénytelenséget előidéző ok megszüntetéséig 
a politikai szolgálati jogviszonyban álló nem állítható munkába. Ha az érvénytelen-
ség oka a munka megkezdése után jut a munkáltatói jogkör gyakorlójának tudo-
mására, akkor az érvénytelenség orvoslásáig a munkavégzéstől el kell őt tiltani. 
Szintén alkalmazandó a 89. § (1) és (2) bekezdése, amely értelmében munkáltatói 
jogkör gyakorlója a kinevezést egyoldalú jognyilatkozattal módosíthatja.

Nem alkalmazhatók a Kit. 92. §, a 95–97. §. rendelkezései. Ennélfogva a kor-
mánytisztviselőkre vonatkozó hivatásetikai alapelvek nem alkalmazhatók. A kor-
mánytisztviselőkre vonatkozó együttalkalmazási tilalom és összeférhetetlenségi 
rendelkezéseket sem lehet alkalmazni. A teljesítményértékelésre vonatkozó szabá-
lyokat, valamint a kormánytisztviselők számára előírt közigazgatási továbbképzés-
ben való részvételre vonatkozó szabályokat szintén nem lehet alkalmazni.

A XVII. fejezetből csak a 115. § és a 117. § rendelkezései alkalmazhatók. A 115. § 
a jogviszony megszűnése, megszüntetése esetére vonatkozó egyes eljárási szabá-
lyokat rendez, azaz a politikai szolgálati jogviszonyban álló is a feladataival kap-
csolatos iratait köteles átadni, és a kormányzati igazgatási szervvel elszámolni. 
A 117. § pedig az elhelyezkedési és újraalkalmazási korlátozás szabályait rendeli 
alkalmazni. A Kormány ugyanis meghatározza azokat az ágazatokat és az ágazato-
kon belül azokat az álláshelyeket, amelyek esetében jogviszony megszűnését vagy 
megszüntetését követően az ágazati tevékenységet főtevékenységként végző gaz-
dasági társaságnál nem létesíthet munkavégzésre irányuló jogviszonyt a politikai 
szolgálati jogviszonyban állt személy sem.
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Nem alkalmazhatók a rendkívüli munkaidő, az ügyelet, a készenlét, valamint a 
munkaszüneti napi rendes munkaidőben történő munkavégzés ellenértékére vo-
natkozó szabályok (Kit. 124. §). Nem alkalmazhatók a szabadságra vonatkozó sza-
bályok, ezen belül elsősorban olyan rendelkezések, amelyek tipikusan a kormány-
tisztviselők jogviszonyából erednek, mint az alapszabadság és a besorolástól függő 
pótszabadság szabályai (Kit. 128. §). Az eltérő illetményrendszerből fakadóan nem 
alkalmazhatók az illetményre vonatkozó alapvető szabályok sem (134. §).

A kormánytisztviselők jogviszonyához szorosan kapcsolódó intézményeket sza-
bályoz a 144–145 §, amelyek alkalmazása szintén kizárt, úgymint az álláshelyi 
elismerés és a szolgálati idő elismerése. A politikai szolgálati jogviszonyban állókat 
megillető külön juttatások miatt hasonlóan nem alkalmazható a 149. §, amely a 
lakhatási jellegű juttatásokról, támogatásokról szól. Nem alkalmazhatók a tanul-
mányi jellegű támogatásokra vonatkozó rendelkezések, vagyis a szellemi fejlődés-
hez, a munkához szükséges ismeretek megszerzéséhez, illetve bővítéséhez nyújt-
ható támogatásokra, így a tanulmányi szerződésre vonatkozó szabályok sem (Kit. 
151. §). A politikai szolgálati jogviszony esetében szintén nem merülhet fel rész-
munkaidő kikötése (Kit. 158. §).

Tipikusan közszolgálati jogi jogintézmény a fegyelmi felelősség, amely a politi-
kai szolgálati jogviszonyban állók esetében nem alkalmazható (Kit. 166. §).

Végül, az alábbi teljes fejezeteket nem kell alkalmazni; ezek a XII., a XVI. feje-
zet, a XXII. és XXIII. fejezet. Itt tehát nincsenek kivételek, egyetlen rendelkezése 
sem alkalmazható ezeknek a fejezeteknek.

182. § [A politikai felsővezetők összeférhetetlensége]

(1) A politikai felsővezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt 
– ideértve a felügyelőbizottsági tagságot, gazdasági társaság, illetve szö-
vetkezet vezető tisztségét, alapítvány kezelőszervezetében betöltött tag-
ságot, valamint az érdekképviseleti szervezetben való tisztséget – nem lé-
tesíthet, valamint az álláshelyén történő feladatellátásból eredő nyilvános 
szerepléséért díjazásban nem részesülhet.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, 
hogy a politikai felsővezető

a) országgyűlési képviselő legyen,
b) elkülönített állami pénzalappal való rendelkezésre jogosult és fel-

használásért felelős testület tagja, elkülönített állami pénzalappal 
összefüggésben elvi, irányító és koordináló döntések meghozata-
láért felelős testület tagja vagy az elkülönített állami pénzalappal 
való rendelkezésre jogosult és felhasználásért felelős miniszter 
vagy testület részére döntés-előkészítő, véleményező tevékeny-
séget végző testület tagja legyen,

c) tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint 
jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet végezzen,

d) nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt létesítsen,
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e) sportszövetség vagy sportegyesület tisztségviselője legyen,  
illetve

f) hivatásos szolgálati jogviszonya a politikai felsővezetői kineve-
zés időtartamára a honvédek jogállásáról szóló törvény vagy a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerint szüneteljen.

(3) Az (1) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi okokat az ország-
gyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező államtitkár vonatkozá-
sában a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagjaira, a  Nemzeti 
Vagyongazdálkodási Tanács tagjaira, az Országos Betétbiztosítási Alap 
igazgatótanácsának tagjaira, a Szanálási Alap igazgatótanácsának tagja-
ira, a Likviditási Bizottság tagjaira, a közvetlen vagy közvetett többségi 
állami tulajdonban lévő befektetési alapkezelő irányító testületének, illet-
ve felügyeleti feladatokat ellátó irányító testületének tagjaira, valamint 
az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 
a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a 
Magyar Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság igaz-
gatóságának, illetve felügyelőbizottságának tagjaira, továbbá a Nemzeti 
Földalapkezelő Szervezet Birtokpolitikai Tanácsának elnökére vagy tagja-
ira nem kell alkalmazni.

(3a) Az (1) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi okokat közérdekű 
vagyonkezelő alapítvány kuratóriumának tagjaira nem kell alkalmazni.

(4) Ha az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt a politikai felsővezető 
a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot megszünteti, a minisz-
terelnök esetében az összeférhetetlenség nem mondható ki, a miniszter és 
az államtitkár esetében a felmentést mellőzni kell.

1. Az összeférhetetlenség a közszolgálati pragmatika egy jelentős intézménye, 
hiszen a közérdek érvényesítésének, az állami működés átláthatóságának a garan-
ciája, a közbizalom megóvásának záloga (vö. Kit. 95. §). Az összeférhetetlenség 
tehát minden tisztségviselőre valamilyen mértékben vonatkozik, és nem tekinthe-
tünk el a tárgyalása során a magánszférától sem, mivel a gazdasági összeférhetet-
lenségi szabályok a privát szférát is érintik.

A politikai felső vezetők esetében a kiindulási pont, hogy elsősorban és  teljes 
 figyelemmel lássák el feladataikat, csak szűk körben legyen lehetőség további mun-
kavégzés ellátására, valamint gazdasági összefonódásra. A politikai felső vezetők 
éppen ezért főszabály szerint nem létesíthetnek további munkavégzésre irányuló 
jogviszonyt. Itt tehát nem a munkaviszonyra szűkíti le a törvény az összeférhetet-
lenséget, hanem minden olyan jogviszonyra, ami a munkavégzésre irányul, ebbe 
a körbe tartozik.

A politikai felső vezető számára tiltott a felügyelőbizottsági tagság; cégek, illetve 
szövetkezetek vezető tisztségét nem töltheti be (tehát nem lehet ügyvezető például 
egy kft.-ben); nem engedélyezett számára az alapítvány kezelőszervezetében be-
töltött tagság (kuratórium tagja, kurátor), továbbá érdekképviseleti szervezetben 
való tisztség (például szakszervezeti tisztségviselő).
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Nem kaphat díjazást olyan nyilvános szerepléséért, ami az álláshelyén történő 
feladata ellátásához kapcsolódik.

2. A 182. § (2) bekezdése felsorolja azokat a kivételeket, amelyek kívül esnek az 
összeférhetetlenségi korlátozásokon.

Ezek közül csak néhányat emelünk ki. Ilyen mindenekelőtt az országgyűlési 
kép viselői mandátum. Magyarországon nincs összeférhetetlenségi szabály a parla-
mentáris kormányformából eredően az országgyűlési képviselőség és a végrehajtó 
hatalom csúcsszerve, azaz a kormánytagság (és az államtitkári tisztség) között. Ez 
nem magától értetődő, mert például az Egyesült Királyságban a kabinetminiszter-
nek kifejezetten a parlament tagjának kell lennie, ugyanakkor Belgiumban, Fran-
ciaországban, Hollandiában éppen a hatalmi ágak megosztása érdekében tiltott a 
két tisztség együttes betöltése.

Az Áht. értelmében az elkülönített állami pénzalapot létrehozó törvényben meg 
kell határozni az elkülönített állami pénzalapért felelős személyt, testületet és – ha 
kijelölésre kerül – az elkülönített állami pénzalap kezelő szervét. Az ezzel kapcso-
latos Kit. szabály ebből eredően a (2) bekezdés b) pontja értelmében nem tiltja az 
összeférhetetlenséget.

A c) pont lényegében bármely közjogi méltóság esetében is lehetővé teszi az 
összeférhetetlenség feloldását. Itt megjegyezzük azonban, hogy csak a kifejezet-
ten oktatói tevékenység, és nem a dékáni, illetve tanszékvezetői beosztás jelent 
kivételt. Ez utóbbiakat is egyetemi oktatók töltik be, ennek ellenére ezek a pozíciók 
összeférhetetlenek a politikai felső vezetői jogállással. Ez minden egyetemi beosz-
tásról elmondható, amelyeket kifejezetten egyetemi oktatók tölthetnek be.

A 182. § (3) bekezdése kifejezetten az országgyűlési képviselői mandátummal 
nem rendelkező államtitkárok számára állapít meg kivételszabályokat a testületi 
tagságot és vezető tisztséget illetően.

A Kit.-nek a 2020. évi XXVI. törvénnyel módosított (kiegészített) rendelkezé-
se általános kivételt enged meg a közérdekű vagyonkezelő alapítvány kuratóriumi 
tagságára.

3. Az összeférhetetlenségi ok bekövetkezése nem szünteti meg azonnal a politi-
kai felső vezető szolgálati jogviszonyát. Amennyiben az összeférhetetlenségi ok 
megszüntetésre kerül, akkor a kormányfő esetében nem mondható ki az össze-
férhetetlenség, a miniszter és az államtitkár pedig nem menthető fel ezen indokra 
hivatkozásul.

A miniszterelnök a köztársasági elnöknél a politikai felső vezető felmentését 
kezdeményezi, ha az összeférhetetlenségét a kinevezésétől vagy az összeférhe-
tetlenségre okot adó körülmény felmerülésétől számított harminc napon belül nem 
szünteti meg (Kit. 198. §, 205. §).

A miniszterelnök összeférhetetlenségi szabályai esetében pedig a Kit. 190. §-a 
rendezi, hogy ha az összeférhetetlenségét a megválasztásától számított harminc 
napon belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben 
összeférhetetlenségi ok merül fel, bármely országgyűlési képviselő írásbeli indít-
ványára – az összeférhetetlenségi bizottság véleményének kikérése után – az 
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Országgyűlés –, az Országgyűlés elnöke általi kézhezvételétől számított harminc 
napon belül határoz. Az Alaptörvény a jelenlévő képviselők kétharmadának a sza-
vazatához köti a kormányfő összeférhetetlenségének kimondását.626

183. § [Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező 
politikai felsővezető vagyonnyilatkozata]

(1) Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politikai 
felsővezető megbízatása keletkezését követő harminc napon belül, majd 
azt követően minden évben január 31-ig, valamint a megbízatásának 
megszűnését követő harminc napon belül az országgyűlési képviselők va-
gyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz, amelyhez 
csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, 
gyermekeinek (a továbbiakban együtt: családtag) az országgyűlési képvi-
selők vagyonnyilatkozatával azonos tartalmú vagyonnyilatkozatát.

(2) A vagyonnyilatkozatokat a Miniszterelnöki Kormányiroda kezeli.
(3) A családtag vagyonnyilatkozata kivételével az országgyűlési képvise-

lői megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető vagyonnyilatkozata 
nyilvános, oldalhű másolatát – a családtag személyes adatai kivételével –  
a Miniszterelnöki Kormányiroda a honlapján közzéteszi. A vagyonnyilatko-
zat a honlapról az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező 
politikai felsővezető megbízatásának megszűnését követő egy év eltelté-
vel távolítható el.

(4) A családtag vagyonnyilatkozatába az Országgyűlés összeférhetet-
lenségi ügyekkel foglalkozó bizottságának (a továbbiakban: összeférhe-
tetlenségi bizottság) tagjai tekinthetnek be az országgyűlési képviselői 
megbízatással nem rendelkező politikai felsővezető vagyonnyilatkozatá-
val kapcsolatos eljárás során.

(5) Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politi-
kai felsővezető vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárást az összefér-
hetetlenségi bizottság elnökénél bárki kezdeményezheti a vagyonnyilat-
kozat konkrét tartalmára vonatkozó olyan tényállítással, amely pontosan 
megjelöli a vagyonnyilatkozat kifogásolt részét és tartalmát. Ha a kez-
deményezés nem felel meg az e bekezdésben foglalt követelményeknek, 
nyilvánvalóan alaptalan, vagy az ismételten benyújtott kezdeményezés 
új tényállítást vagy adatot nem tartalmaz, az összeférhetetlenségi bizott-
ság elnöke az eljárás lefolytatása nélkül elutasítja a kezdeményezést.  
A vagyonnyilatkozatban foglaltak valóságtartalmát az összeférhetetlen-
ségi bizottság ellenőrzi.

(6) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az összeférhetet-
lenségi bizottság felhívására az országgyűlési képviselői megbízatással 
nem rendelkező politikai felsővezető köteles a saját, illetve családtagja 

626 Alaptörvény 20. cikk (4) bek.
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vagyonnyilatkozatában feltüntetett vagyoni, jövedelmi és érdekeltségi vi-
szonyokat igazoló adatokat haladéktalanul, írásban bejelenteni. Az igazo-
ló adatokba az összeférhetetlenségi bizottság tagjai tekinthetnek be. Az 
 ellenőrzés eredményéről az összeférhetetlenségi bizottság elnöke tájé-
koztatja az Országgyűlés elnökét, aki az összeférhetetlenségi bizottság 
által megállapított tényekről a soron következő ülésen tájékoztatja az 
Ország gyűlést.

(7) Az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező politi-
kai felsővezető által benyújtott igazoló adatokat a vagyonnyilatkozattal 
kapcsolatos eljárás lezárulását követő harmincadik napon törölni kell.  
A Miniszterelnöki Kormányiroda az országgyűlési képviselői megbízatás-
sal nem rendelkező politikai felsővezető, valamint családtagja vagyony-
nyilatkozatát az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező 
politikai felsővezető megbízatásának a megszűnését követő egy évig őrzi, 
azt követően megsemmisíti.

1. Azok a politikai felső vezetők, akik nem parlamenti képviselők, szintén vagyon-
nyilatkozatot kell, hogy tegyenek a képviselőivel azonos tartalommal. A vagyonki-
mentés elkerülése érdekében azt a szokásos szabályt is tartalmazza a Kit., hogy a 
közös háztartásban élő családtagok vonatkozásában is szükséges a vagyonnyilat-
kozatot csatolni. Erre azonban speciális szabályok vonatkoznak. Ez utóbbit ugyanis 
nem kell a Miniszterelnöki Kormányiroda honlapján közzétenni, és abba csak az 
 Országgyűlés összeférhetetlenségért felelős bizottságának tagjai tekinthetnek bele.

2. A vagyonnyilatkozati eljárás jól ismert alapvető szabálya, hogy konkrét tények 
állításával lehet kifogásolni a vagyonnyilatkozat tartalmát, a kifogásolt rész meg-
jelölésével, tehát nem általánosan, hanem megjelölt, célzott, behatárolt tartalom-
mal. Amennyiben ennek nem felel meg a bejelentés, nyilvánvalóan vizsgálat nélkül 
is alaptalan, vagy ismételten sem felel meg az alapvető törvényi követelmények-
nek, akkor saját hatáskörben az összeférhetetlenségi bizottság elnöke elutasítja a 
kezdeményezést. Ez tehát egy olyan szűrőszerep, amely a felesleges háborgatástól 
és az értelmetlen eljárásoktól tehermentesíti a bizottságot.

Amennyiben a bejelentés az első szűrőn átmegy, akkor a politikai felső vezető 
(aki nem parlamenti képviselő) köteles igazolni a vitatott adatokat, amelyeket a bi-
zottsági tagok ellenőriznek le. Az igazoló adatokat az eljárás befejezésétől számított 
harmincadik napon törölni kell. A Miniszterelnöki Kormányiroda feladata megőrizni 
a vagyonnyilatkozatot a politikai felső vezető és családtagja tekintetében egyaránt.

184. § [Az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező politi-
kai felsővezető vagyonnyilatkozata]

(1) Az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező politikai fel-
sővezető az országgyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok szerint tesz 



656

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

vagyonnyilatkozatot, a vagyonnyilatkozatával kapcsolatos eljárásra az or-
szággyűlési képviselőkre vonatkozó szabályok az irányadók.

(2) Az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező politikai felső-
vezető a politikai felsővezetői megbízatása megszűnését követő harminc 
napon belül az (1) bekezdés szerint vagyonnyilatkozatot tesz.

Az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező politikai felső vezető az 
Ogytv. alapján tesz vagyonnyilatkozatot. A Kit. tehát rendezi azt a kollíziót, ha a 
politikai felső vezető egyben parlamenti képviselő is lenne. A Kit. ugyanis ebben 
az esetben a politikai felső vezetőre mint országgyűlési képviselő tekint, tehát az 
Ogytv. rendelkezéseit kell alkalmazni ilyenkor. Az országgyűlési képviselői megbí-
zatással rendelkező politikai felső vezető esetében a vagyonnyilatkozatokat nem a 
Miniszterelnöki Kormányiroda kezeli, hanem az Országgyűlés Mentelmi, összefér-
hetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottsága vezeti. Ebből eredően nem 
a Miniszterelnöki Kormányiroda, hanem az Országgyűlés honlapján teszi közzé a 
bizottság vagyonnyilatkozatot.

185. § [A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség nem megfelelő tel-
jesítése]

(1) Ha a politikai felsővezető a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét 
szándékosan elmulasztja, vagy a vagyonnyilatkozatban lényeges adatot, 
tényt szándékosan valótlanul közöl, az arra alapot adó okok vagyonnyilat-
kozattal kapcsolatos eljárás keretében folyatott vizsgálatát követően

a) – a miniszterelnök esetében – az Országgyűlés elnöke a minisz-
terelnök összeférhetetlenségének kimondását,

b) a miniszterelnök a miniszter vagy az államtitkár felmentését
kezdeményezi.
(2) A köztársasági elnök az (1) bekezdés b) pontja szerinti kezdeménye-

zés esetén a minisztert vagy az államtitkárt e megbízatása alól felmenti.
(3) A politikai felsővezető megbízatásának megszűnésekor a Ksztv. 13. 

§-ában meghatározott juttatásra mindaddig nem jogosult, amíg a hatás-
körgyakorlásának megszűnését követően e törvény szerint esedékes va-
gyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget nem tesz.

A Kit. rendezi azt a helyzetet, ha a politikai felső vezető megsérti a vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségét. Ez elkövethető azzal, hogy szándékosan elmulasztja, 
vagy a vagyonnyilatkozatban lényeges adatot, tényt szándékosan valótlanul közöl. 
Ezeknek a törvényi kifejezéseknek elemi jelentőségük van a vagyonnyilatkozat- 
tételi kötelezettség megsértése szempontjából. Az elkövetési magatartásnak 
ugyanis a mulasztás esetében szándékosnak kell lennie, így a gondatlan mulasz-
tás még orvosolható. A vagyonnyilatkozatban szereplő adatoknak, tényeknek a 
valótlansága önmagában nem sérti a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, 
mert a törvényi szöveg konjunktív feltételként határozza meg a lényegességet is. 
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Amennyiben a jogsértés megállapítást nyer, akkor ennek a szankciója a megbíza-
tás megszűnése. A kormányfő esetében az Országgyűlés elnöke az összeférhetet-
lenség kimondását kezdeményezi, a miniszter, illetve államtitkár esetében pedig 
a miniszterelnök kezdeményezi a felmentést a köztársasági elnöknél, aki ennek 
köteles eleget tenni.

A Kit. hátrányos következményt fűz ahhoz, ha a politikai felső vezető a hatás-
körgyakorlásának megszűnését követően a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsé-
gének nem tesz eleget. A jogalkotó „méltatlannak” tekinti arra a politikai felső 
vezetőt, hogy azokban a juttatásokban részesítse, amelyeket ebben az esetben a 
Ksztv. egyébként előír számára.

186. § [Az adatnyilvánosság]

(1) A politikai felsővezető személyijövedelemadó-bevallásából az össze-
vont adóalap összege, az összevont adóalap adójának összege, az össze-
vont adóalap adóját csökkentő adókedvezmények összege, a külön adózó 
jövedelmek összege és a külön adózó jövedelmek adójának összege nyil-
vános. Ezen adatokat a politikai felsővezető a Miniszterelnöki Kormány-
iroda honlapján való közzététel céljából az adóbevallás benyújtására 
nyitva álló határidő lejártát követő tizenöt napon belül a Miniszterelnöki 
Kormány irodának megküldi.

(2) A politikai felsővezető illetményére, a részére kifizetett jutalomra 
és célprémiumra, az országgyűlési képviselői megbízatással rendelkező 
politikai felsővezető országgyűlési képviselői javadalmazására, illetve a 
politikai felsővezető részére e megbízatására tekintettel juttatott egyéb 
juttatásokra vonatkozó adatokat a Miniszterelnöki Kormányiroda honlap-
ján közzé kell tenni.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott adatok változása esetén a megvál-
tozott adatokat – a korábbi adat eltávolítása nélkül – a változástól számí-
tott tizenöt napon belül kell közzétenni.

(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott adatok a politikai felsőveze-
tő megbízatása megszűnését követő egy év elteltével távolíthatók el.

A korrupció megelőzése érdekében a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségen kívül 
a politikai felső vezetők szja-bevallása bizonyos adatainak nyilvánosságát írja elő a 
Kit. Ezeket az adatokat a Miniszterelnöki Kormányiroda honlapján kell közzétenni. 
Úgyszintén a honlapon, hasonló indokkal az illetményére, a részére kifizetett juta-
lomra és célprémiumra – ha parlamenti képviselő egyben, akkor az országgyűlési 
képviselői javadalmazására –, illetve a részére a megbízatására tekintettel jutta-
tott egyéb juttatásokra vonatkozólag adatnyilvánossági kötelezettséget ír elő a Kit. 
Amennyiben ez utóbbi adatok változnak, akkor a változás nyomon követhetősége 
érdekében nem szabad törölni az adatot, hanem fel kell tölteni az új tartalmat is a 
honlapra. Ezek az adatok csak a politikai felső vezető megbízatásának megszűné-
sét követő egy év elteltével törölhetők.
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187. § [Egyéb közös szabályok]

(1) A politikai felsővezető
a) végkielégítésre,
b) felmentési időre,
c) álláshelyi és szolgálati elismerésre

nem jogosult.
(2) A miniszterelnököt minden naptári évben negyven, a minisztert és az 

államtitkárt húsz munkanap alapszabadság illeti meg. A szabadság igény-
bevételét a miniszter és az államtitkár esetében a Miniszterelnöki Kormány-
irodának előzetesen be kell jelenteni.

(3) Ha a politikai felsővezetőt legkésőbb a hatáskörgyakorlásának meg-
szűnésétől számított harminc napon belül ismételten politikai felsővezető-
vé választják meg vagy nevezik ki, vagy szakmai felsővezetővé nevezik ki, 
a ki nem adott szabadságát az új kinevezéssel vagy megválasztással érin-
tett politikai szolgálati jogviszony vagy kormányzati szolgálati jogviszony 
alapján járó szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A politikai felsővezető megbízatásának időtartama, valamint a meg-
bízatás megszűnését követően a hatásköre gyakorlásának időtartama 
alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából 
kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak, illet-
ménye nem önálló tevékenységből származó, járulékalapot képező jöve-
delemnek minősül.

(5) A politikai felsővezető megbízatásának időtartama, valamint a meg-
bízatás megszűnését követően a hatásköre gyakorlásának időtartama kor-
mányzati szolgálati jogviszonyban töltött időnek számít.

(6) A miniszter és az államtitkár a tisztségéből eredő kötelezettség vét-
kes megszegésével okozott kárért való anyagi felelősségének tekinteté-
ben a munkáltatói jogkör gyakorlója a miniszterelnök, a kijelölt vizsgáló-
biztos legalább államtitkári megbízatást betöltő politikai felsővezető és az 
eljáró tanács tagjai a miniszterelnök által felkért miniszterek.

(7) Ha a politikai felsővezető megbízatása megszűnik, jogosult az e meg-
bízatására utaló megnevezést használni, kivéve, ha megbízatása

a) – a miniszterelnök esetében – összeférhetetlenségének kimon-
dása vagy a megválasztásához szükséges feltételek hiánya meg-
állapítása,

b) – a miniszter és az államtitkár esetében – összeférhetetlenségé-
nek vagy a kinevezéséhez szükséges feltételek hiányának megál-
lapítása alapján történő felmentése

miatt szűnt meg.
(8) A politikai felsővezető a jogalap nélkül felvett juttatást az erre irá-

nyuló felhívás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül köteles visz-
szafizetni.

(9) Ha a miniszter és az államtitkár kinevezéséről, felmentéséről vagy 
megbízatásának lemondás miatti megszűnésének megállapításáról szóló 
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okiratban a megbízatás keletkezésének vagy megszűnésének időpontja 
naptári napként van meghatározva, a miniszter és az államtitkár a meg-
jelölt naptári nap kezdetén lép hivatalba, illetve megbízatása a megjelölt 
naptári nap végén szűnik meg.

(10) A politikai felsővezető szabadságát – a (11) bekezdést kivéve – 
megváltani nem lehet.

(11) A politikai felsővezető szabadságát a politikai szolgálati jogviszony 
megszűnésekor meg kell váltani, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója az 
arányos szabadságot nem adta ki.

1. A politikai felső vezetőt nem illetik meg egyes közszolgálati jogi jogosultságok, 
amelyeket egyébként a Kit. a kormánytisztviselők számára megállapít. Ezek a vég-
kielégítés (vö. Kit. 112. §), a felmentési idő (vö. 111. §), az álláshelyi és szolgálati 
elismerés (vö. Kit. 144–145. §). Itt megjegyezzük, hogy a Ksztv. 13. § lényegé-
ben a végkielégítéshez hasonló, de annál jelentősebb összegű juttatásban részesíti 
ilyen esetben a politikai felső vezetőt.

2. A Kit. a politikai felső vezető jogviszonyát kormányzati szolgálati jogviszonyban 
töltött időnek minősíti egészen a hatáskörgyakorlása megszűnéséig. Ez azt jelenti, 
hogy a társadalombiztosítás szempontjából kormányzati szolgálati jogviszonynak 
minősül, így a 187. § (4) bekezdése értelmében a politikai felső vezető megbíza-
tásának időtartama, valamint a megbízatás megszűnését követően a hatásköre 
gyakorlásának időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság 
szempontjából biztosítottnak, illetménye nem önálló tevékenységből származó, já-
rulékalapot képező jövedelemnek minősül. A Kit. biztosít évi rendes szabadságot a 
miniszterelnök részére, amely negyven nap, a miniszter és az államtitkár esetében 
pedig húsz nap évi alapszabadságot jelent. Amennyiben a politikai felső vezető a 
hatáskörgyakorlásának megszűnését követő harminc napon belül ismét politikai 
felső vezető lesz, vagy szakmai felső vezetői kinevezést kap, akkor az érintett jog-
viszonyához hozzá kell számítani a ki nem adott szabadság tartamát.

3. A kártérítési felelősség tekintetében a felelősségi eljárásra vonatkozó szabályo-
kat állapít meg a törvény. Ennek megfelelően a Kit. úgy fogalmaz, hogy a vizsgá-
lóbiztos legalább államtitkár megbízatást betöltő politikai felső vezető kell legyen, 
a kártérítési felelősség elbírálására felállított tanács tagjai pedig a miniszterelnök 
által felkért miniszterek közül kell hogy kikerüljenek. A megfogalmazás tehát bur-
koltan azt sugallja, hogy miniszter legyen a vizsgálóbiztos, ennek hiányában állam-
titkári tisztségű személy látja el ezeket a feladatokat. A jogsértést elbíráló tanács 
tagjait a miniszterelnök jelöli ki a Kormány tagjai közül.

4. A Kit. tartalmazza azt a jól ismert szabályt, amely a közszolgálatban a nyug-
díjazást követően ismert megbízatásra, címre való utalást jelenti a tisztségviselő 
megnevezését illetően. A Kit. a politikai felső vezető megbízatásának megszűnése 
után a megbízatásra utaló megnevezés használatát teszi lehetővé, kivéve, ha „arra 
nem méltó”. Ez utóbbiak tehát olyan esetek, amelyek a tisztség megnevezésére 
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nem teszik méltóvá a politikai felső vezetőket. Így tehát a miniszterelnök esetében, 
ha összeférhetetlenség vagy a megválasztásához szükséges feltételek hiánya; a 
miniszter, illetve az államtitkár esetében az összeférhetetlenség és a kinevezéshez 
szükséges feltételek hiánya miatt szűnt meg a jogviszony.

5. A Kit. a politikai felső vezetők esetében szigorúbb szabályt ír elő a jogalap nélkül 
felvett juttatást tekintve, amelyet 15 napon belül kell visszafizetni. A Kit. megál-
lapít további szabályokat a hivatalba lépés időpontját illetően, illetve a megbízás 
megszűnése tekintetében. A politikai felső vezető szabadságának megváltására a 
vonatkozó rendelkezések értelmében csak akkor kerülhet sor, ha megszűnik a poli-
tikai szolgálati jogviszonya.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 181–187. §-okhoz
−	 Alaptörvény
−	 Áht.
−	 Kit.
−	 Ksztv.
−	 régi Ksztv.
−	 Ogytv.
−	 Szja tv.
−	 2020. évi XXVI. törvény a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási 

programjának és a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevé-
kenységének támogatásáról
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XXVI. FEJEZET

A MINISZTERELNÖK (188–195. §)

Szalai András: A miniszterelnökre vonatkozó szabályozás magyarázata
Takács Eszter: A miniszterelnökre vonatkozó szabályozás mögött meghúzódó 
jogpolitikai célok

Takács Eszter: A miniszterelnökre vonatkozó szabályozás mögött meghúzódó 
jogpolitikai célok

Az Alaptörvény minden hatalmi ág csúcsszervének meghatározza a fő tisztségvise-
lőjét, a végrehajtó hatalom tekintetében a Kormány a csúcsszerv, és a miniszter-
elnök a legfőbb tisztségviselő.

A miniszterelnök a Kormány tagja, ugyanúgy, mint a miniszterek, de mégis a 
Kormány fejének tekinthető. A miniszterelnök határozza meg a Kormány általános 
politikáját, irányítja a miniszterek tevékenységét, valamint a közigazgatás feladat-
körébe tartozó ágazatait, vezeti a Kormány üléseit. A miniszterelnök javaslatára 
nevezi ki a minisztereket a köztársasági elnök.

A miniszterelnökre vonatkozó szabályozások áttekintése során elsősorban rög-
zíthető, hogy a miniszterelnök tisztségére és jogviszonyára az alábbi jogszabályok 
vonatkoznak:

a) Magyarország Alaptörvénye;
b) a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az 

 államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: 
Ksztv.);

c) a Kit., valamint
d) további kormányrendeletek.

Az alkotmányos garanciákat az Alaptörvény határozza meg, ahhoz kapcsoló-
dóan egyes kiegészítő szabályokat fogalmaznak meg a fenti törvények. A Ksztv. a 
miniszterelnök illetményére vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Kit. a miniszter-
elnök jogviszonyára vonatkozó, törvényi szintet igénylő szabályokat tartalmazza. 
A törvények mellett kormányrendeletek is meghatároznak a miniszterelnök sze-
mélyéhez kapcsolódó szabályokat, amelyeket a jelen fejezet megfelelő részénél 
ismertetünk.

A Kit. nem határozza meg a miniszterelnök illetményét, aminek oka az, hogy 
azt a Ksztv. 25/A. §-a tartalmazza. Eszerint a miniszterelnök havi illetménye meg-
egyezik a köztisztviselői illetményalap harminckilencszeresével. A köztisztviselői 
illetményalap összegét a mindenkori költségvetési törvény tartalmazza.
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Szalai András: A miniszterelnökre vonatkozó szabályozás magyarázata

188. § [A miniszterelnök megválaszthatóságának feltételei]

Miniszterelnöknek javasolható, illetve miniszterelnökké megválasztható 
minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán vá-
lasztható személy.

Az Alaptörvény értelmében a miniszterelnökre a köztársasági elnök tesz javaslatot, 
és a parlamentáris kormányzati rendszernek megfelelően az Országgyűlés választ-
ja meg.

A miniszterelnök politikai felső vezető, ezért nem támasztható vele szemben 
képesítési előírás, mint a szakmai vezetők esetében, így a büntetlen előéletet és az 
országgyűlési képviselők választásán való választhatóságot, azaz passzív választó-
jogot ír elő a Kit. Az Alaptörvény szerint nagykorú magyar állampolgárnak van 
passzív választójoga, de nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény 
elkövetése vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a válasz-
tójogból kizárt. Az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. 
törvény (Vjt.) értelmében az országgyűlési képviselők választásán nem választ-
ható, aki jogerős ítélet alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárás-
ban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti. A büntetlen előélet nem jelent 
feddhetetlenséget, így nem azt jelenti, hogy a miniszterelnök (jelölt) soha nem 
követhetett el bűncselekményt, hanem azt, hogy nem tekinthető büntetett előéle-
tűnek, mert a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló 2009. évi XLVII. törvényben 
(Bnytv.) foglaltaknak megfelelően a bűntettesek nyilvántartásából (a mentesítés 
folytán) törölték. A miniszterelnök megválasztásához szükséges feltételeknek már 
az államfői javaslat megtételekor fenn kell állniuk.

189. § [A miniszterelnök megbízatásának megszűnése]

(1) A miniszterelnök a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkoza-
tával mondhat le megbízatásáról.

(2) A miniszterelnök megbízatása a lemondás benyújtásával szűnik meg. 
A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.

(3) A köztársasági elnök a miniszterelnök lemondásáról haladéktalanul 
tájékoztatja az Országgyűlést.

(4) Ha a miniszterelnök megbízatása az Alaptörvény 20. cikk (2) bekez-
dés e) pontjában meghatározott ok miatt szűnik meg, ennek tényét az 
Országgyűlés elnöke jelenti be az Országgyűlésnek.
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A kormányfő megbízatásának megszűnési eseteit az Alaptörvény tartalmazza, 
hiszen a Kormány léte, illetve megbízatásának megszűnése a kormányfő jogviszo-
nyához kapcsolódik. A Kit. ezért inkább csak kiegészítő szabályokat állapít meg.

A miniszterelnök a köztársasági elnökhöz címzett írásbeli egyoldalú nyilatkozat-
ban mondhat le. A kormányfő megbízatásának megszűnése kapcsán a Kit. 71. § 
(10) bekezdése irányadó, vagyis az írásbeli jognyilatkozat alapvetően akkor minő-
sül közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személynek 
átadják, illetve az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. A be-
nyújtás álláspontunk szerint ugyanis akkor valósul meg, ha a közlési vélelem beáll, 
mert a Kit. a benyújtás kifejezést használja, vagyis mindez a Kit. 71. § (10) be-
kezdés alapján tud realizálódni. Ez azért is szükséges, mert az államfő kötelessége 
az Országgyűlést értesíteni ennek tényéről, és a köztársasági elnök alkotmányos 
joga és kötelessége nyílik meg az új miniszterelnök kijelölését illetően. A lemondás 
érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges. Ezt azért is jegyzi meg a 
Kit., mert például a köztársasági elnök esetében a lemondás érvényességéhez az 
Országgyűlés elfogadó nyilatkozata szükséges.

Amennyiben a miniszterelnök megbízatása halálával szűnik meg, akkor az Or-
szággyűlés elnöke jelenti be ezt a tényt a parlamentnek. Az 55/2004. (XII. 13.) 
AB határozat megsemmisítette a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény 7. §-ának rendelkezését, amely 
harmincnapos lemondási idővel tette lehetővé a kormányfő lemondását. Az AB 
indokolásában kifejtette, hogy a miniszterelnök lemondása esetén a lemondás idő-
pontját követő harminc napig még teljes jogkörű miniszterelnököt és Kormányt 
tart hivatalban, miközben az Alkotmány a lemondás ténye és annak hatálya között 
nem számolt ilyen jellegű időszakkal.

190. § [Döntés az összeférhetetlenség és a megválasztáshoz szük-
séges feltételek hiánya tárgyában]

Az Országgyűlés a miniszterelnök
a) összeférhetetlensége kimondásáról – ha az összeférhetetlensé-

gét a megválasztásától számított harminc napon belül nem szün-
teti meg, vagy a tisztsége gyakorlása során vele szemben össze-
férhetetlenségi ok merül fel –, továbbá

b) megválasztásához szükséges feltételek hiányáról
bármely országgyűlési képviselő írásbeli indítványára – az összeférhe-

tetlenségi bizottság véleményének kikérése után – az indítvány az Or-
szággyűlés elnöke általi kézhezvételétől számított harminc napon belül 
határoz.

A miniszterelnök személyéhez kötődő – a lemondáson és a halálon kívüli – két ese-
tet, az összeférhetetlenséget és a megválasztáshoz szükséges feltételek hiányát 
szabályozza a Kit. 190. §-a.
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A Kit. politikai felső vezetőkre vonatkozó közös szabályai között rendezi az ösz-
szeférhetetlenségi okokat (vö. Kit. 182. §). Az összeférhetetlenség két esetben 
merülhet fel.

Az egyik, amikor az összeférhetetlenség már a megválasztáskor fennáll.  Ebből 
következik, hogy nincs negatív alkalmazási feltétel a miniszterelnök esetében, 
vagyis ha a megválasztásához szükséges feltételek, azaz a büntetlen előélet és a 
passzív választójog fennállnak, akkor önmagában a megválasztáskor (vagy a javas-
lattételkor) meglévő összeférhetetlenségi ok nem akadálya a kormányfő parlament 
általi megválasztásának. A 190. § a) pontja ugyanis azt írja elő, hogy a megválasz-
tástól számított 30 napon belül kell megszüntetnie az összeférhetetlenséget.

Az összeférhetetlenség keletkezhet később, vagyis a már fennálló politikai szol-
gálati (felső vezetői) jogviszonya alatt is.

Mindkét esetben ugyanaz az eljárás menete; azaz bármelyik országgyűlési kép-
viselő írásban kell hogy indítványozza az összeférhetetlenség kérdésében hatás-
körrel rendelkező parlamenti bizottság (Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi 
és mandátumvizsgáló bizottság) véleményének kikérésével, amelyet Házelnöknél 
kell benyújtani. A kézhezvételtől számított 30 napon belül kell hogy döntsön az 
Országgyűlés.

191. § [A bizalmi szavazás]

(1) A bizalmi szavazásra irányuló indítványt és a miniszterelnökkel 
szembeni bizalmatlansági indítványt az Országgyűlés elnökéhez kell be-
nyújtani.

(2) A miniszterelnök az (1) bekezdés szerinti indítvány benyújtásának 
időpontjától az arról szóló döntés meghozataláig nem mondhat le.

(3) Az Alaptörvény 21. cikk (4) bekezdése szerinti bizalmi szavazás ese-
tén a Kormány által benyújtott előterjesztésről változatlan tartalommal 
kell zárószavazást tartani.

1. Mindenekelőtt szükséges különbséget tenni a bizalmi szavazás és a (konstruk-
tív) bizalmatlansági indítvány között. A parlamentáris kormányzati rendszer alap-
vető logikájából ered, hogy a Kormánynak, illetve a miniszterelnöknek bírnia kell 
a  parlamenti többség bizalmát. Az Alkotmány módosításáról szóló 1989. évi VIII. 
törvény vezette be hosszú évtizedek után ismét a bizalmatlansági indítványt, amely 
egyfelől abban különbözött a maitól, hogy a miniszterekkel szemben is be lehetett 
nyújtani, másfelől destruktív volt, vagyis nem követelte meg az akkori Alkotmány 
az új miniszterelnök megválasztását. Ezt váltotta fel az MDF–SZDSZ-megállapo-
dás alapján módosított Alkotmánnyal intézményesített konstruktív bizalmatlan-
sági  indítvány, amelyet az Alaptörvény is szabályoz. A bizalmatlansági indítványt 
tehát a miniszterelnökkel szemben kezdeményezik, a bizalmi szavazást pedig a 
kormányfő saját magával szemben. Az Alkotmány is ismerte a bizalmi szavazás 
intézményét, de más szabályokat írt elő annak következményeit illetően. Az Alkot-
mány ugyanis kimondta, hogy amennyiben az Országgyűlés többsége nem szavaz 
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bizalmat a Kormánynak, akkor az köteles lemondani. Ez azt jelentette, hogy nem 
maga a bizalmi szavazás elvesztése eredményezte a miniszterelnök, illetve a Kor-
mány megbízatásának megszűnését, hanem „megkövetelte” a kormányfőtől, hogy 
mondjon le. Az Alaptörvény tiszta helyzetet teremtett ebben a kérdésben, mert 
nem vár el ilyen közbenső aktust a miniszterelnöktől, és kifejezetten kimondja, 
hogy megszűnik a Kormány megbízatása, ha az Országgyűlés bizalmatlanságát 
fejezi ki.

A Kit. mindkét felelősségi kérdés ügyében kiegészítő szabályokat állapít meg. 
Előírja, hogy a Házelnöknél kell benyújtani mindkét esetben az indítványt. A benyúj-
tás ténye és annak időpontja fontos, hiszen ezekből kell számítani az Alaptörvény-
ben és a Kit. 191. § (2) bekezdéseben előírt határidőket. Itt is úgy véljük, hogy a 
Kit. 71. § (10) bekezdése irányadó, vagyis az írásbeli jognyilatkozat alapvetően ak-
kor minősül közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más személy-
nek átadják, illetve az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé válik. 
A benyújtás álláspontunk szerint ugyanis akkor valósul meg, ha a közlési vélelem 
beáll, mert a Kit. a benyújtás kifejezést használja, vagyis mindez a Kit. 71. § (10) 
bekezdés alapján tud realizálódni.

2. Mind a bizalmi szavazás, mind pedig a konstruktív bizalmatlansági indítvány 
benyújtását követően a Kit. megtiltja a miniszterelnök számára, hogy lemondjon 
a tisztségéről, amíg azok tárgyában a parlament nem hoz döntést. Az Alaptörvény 
azonban időkorlátot állít fel, mert a szavazásra a bizalmatlansági indítvány beter-
jesztésétől számított három nap után, de legkésőbb a beterjesztéstől számított 
nyolc napon belül kell szavazni. A jogirodalom lehűlési időszaknak nevezi az indít-
vány benyújtása és a tényleges szavazás közötti időtartamot. Ez azzal magyaráz-
ható, hogy a szavazásra ne azonnal kerüljön sor, legyen lehetőség egyeztetéssel 
elkerülni a kormánybuktatást. Azonban a parlamentáris logikából az is következik, 
hogy a parlament kezében van a Kormány és a miniszterelnök felelősségre voná-
sának hatásköre. A miniszterelnököt közjogilag meg kell akadályozni abban, hogy 
le tudjon mondani, és el tudja kerülni a felelősségre vonást. Szükséges megemlí-
teni az Alaptörvény 22. cikkét, amely különbséget tesz abban a tekintetben, hogy 
milyen okból szűnt meg a miniszterelnök megbízatása, és ügyvezető minisz terelnök 
működhet-e tovább. Az Alaptörvény 22. cikk (2) bekezdése értelmében ugyanis, 
ha a miniszterelnök megbízatása lemondásával szűnik meg, a miniszterelnök az 
új miniszterelnök megválasztásáig ügyvezető miniszterelnökként gyakorolja ha-
táskörét. Ezzel szemben az Alaptörvény 22. cikk (3) bekezdése áll fenn, vagyis a 
miniszterelnök megbízatása azért szűnt meg, mert az Országgyűlés bizal mi szava-
záson a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezte ki, az új miniszterel-
nök megválasztásáig a miniszterelnök hatáskörét a miniszterelnök-helyettes fogja 
gyakorolni. A kormányfő lemondása tehát kiüresítené a parlamenti bizalom funda-
mentumát, amely nem más, mint a végrehajtó hatalom felelőssége a törvényhozó 
hatalom előtt. A bizalmi szavazás elkerülése szintén azzal jár, hogy ügyvezető 
miniszterelnökként gyakorolhatja tovább a hatáskörét a kormányfő.
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3. Az Alaptörvény 21. cikk (4) bekezdése arra ad lehetőséget, hogy kormányfő 
a bizalmi szavazást összekapcsolja a Kormány által benyújtott előterjesztéssel, 
például egy fontosabb törvénnyel, amely feletti szavazás egyben bizalmi szavazást 
jelent, ezzel is nyomást gyakorolva a kormánypártokra, hogy fogadják el az előter-
jesztést, amelyet esetleg nem akarnának. A tét megemelésével a miniszterelnök 
elérheti, hogy a vonakodó képviselők – félve a Kormány bukásától – elfogadják az 
előterjesztést. A Kit. előírja, hogy a benyújtott előterjesztésen nem lehet változtat-
ni, mert annak tartalma rögzített kell hogy maradjon, ez kapcsolódik a kormányfő 
személye felőli döntéshez. Megjegyezzük, hogy véleményünk szerint, amennyiben 
minősített többséghez – például sarkalatos törvényhez – kötik a bizalmi kérdést, 
akkor kétharmados parlamenti kormánytöbbség hiányában a zárószavazás elvesz-
tése a Kormány megbízatásának megszűnését vonja maga után.

192. § [A miniszterelnök juttatásai]

(1) A miniszterelnök
a) – hivatalos és magánprogramokra is kiterjedően – személyvéde-

lemre,
b) rezidencia használatára,
c) – személyi és hivatali célra – két személygépkocsi használatára,
d) rádiótelefon- és internethasználatra, valamint kormányzati célú 

hírközlő hálózat használatára,
e) hivatalos külföldi kiküldetése idején kíséretre, a politikai és szak-

mai felsővezetők tekintetében irányadó napidíjra és költségtérí-
tésre, valamint – szükség esetén – különjáratú légi utazásra,

f) külföldre utazás és külföldről történő hazautazás esetén, illetve 
hivatalos külföldi küldöttség fogadása, kísérése céljából jogosult 
a repülőtéri kormányváró helyiségek használatára,

g) – a szolgáltatást nyújtó egészségügyi intézmény és a közigazga-
tási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter 
által vezetett minisztérium megállapodása szerint – valamennyi 
egészségügyi ellátás térítésmentes igénybevételére

jogosult.
(2) A miniszterelnök az (1) bekezdés b) pontja szerinti rezidenciát köte-

les igénybe venni.
(3) Ha az (1) bekezdés e) pontja szerinti külföldre utazás menetrend-

szerű repülőgéppel vagy vonattal történik, a miniszterelnök első osztályt 
vagy ennek megfelelő utazási komfortfokozatot vehet igénybe. Az e jutta-
tások és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos feladatokat az általános 
politikai koordinációért felelős miniszter látja el.

(4) A miniszterelnök a részére járó juttatások és szolgáltatások igénybe-
vételéhez szükséges adatokat, valamint az adatok megváltozását haladék-
talanul közli az érintett szervvel.
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A miniszterelnök különösen kiemelt közjogi méltóságnak tekinthető, hiszen  
a parlamentáris kormányformából eredően a köztársasági elnök inkább szimboli-
kus, míg a kormányfő a tényleges hatalom letéteményes, és mint ilyen, támadá-
soknak lehet kitéve. A miniszterelnöki pozícióból fakad továbbá, hogy számára a 
Kit. olyan juttatásokat és jogosultságokat határoz meg, amelyek a speciális jog-
állásából erednek. Ezek közül csak némelyikre térünk ki, amelyek nem feltétlenül 
magától értetődők, ezért magyarázatra szorulhatnak. A védett személyek és a 
kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet értel-
mében a Terrorelhárítási Központ megszervezi és végrehajtja a miniszterelnök 
állandó védelmét, illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársa és 
gyermeke személyvédelmét, ha alapos okból védelmük szükséges. A miniszter-
elnök rezidenciahasználatra jogosult, ami egyben kötelessége is. Ez utóbbinak 
munkaszervezési és biztonsági okai egyaránt vannak, így az előbbiekben említett 
kormányrendelet értelmében a létesítmény folyamatos őrzési és védelmi feladatait 
a Készenléti Rendőrség végzi.

A miniszterelnök kormányzati célú hírközlő hálózat használatára jogosult. A kor-
mányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében 
kormányzati célú hírközlési hálózat:

−	 a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat;
−	 az Egységes Digitális Rádiótávközlő Rendszer;
−	 a Zártcélú Rendészeti Hálózat;
−	 a Köznet;
−	 a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer.

193. § [Közcélú felajánlások és adományok]

(1) A miniszterelnök közcélú felajánlásai, adományai költségeinek fede-
zetéül a központi költségvetésről szóló törvényben a közigazgatási minő-
ségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett mi-
nisztérium és az általános politikai koordinációért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium költségvetési fejezetén belül külön előirányzat szol-
gálhat, amely felett a miniszterelnök rendelkezik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti előirányzatból pályázat útján vagy pályázta-
tás nélkül, egyedi döntés alapján nyújtható közcélú felajánlás, adomány.

(3) Nem részesíthető az (1) bekezdés szerinti előirányzatból közcélú fel-
ajánlásban, adományban párt, pártnak anyagi támogatást nyújtó szerve-
zet, valamint a közvetlen politikai tevékenységet folytató szervezet.

(4) Az (1) bekezdés szerinti előirányzat a miniszterelnök előzetes írásos 
kötelezettségvállalása alapján, a kedvezményezettel kötött külön szerző-
dés nélkül felhasználható.
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(5) Az (1) bekezdés szerinti miniszter az általa vezetett minisztérium 
honlapján a miniszterelnök (4) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásától 
számított tizenöt napon belül közzéteszi az (1) bekezdés szerinti előirány-
zatból nyújtott közcélú felajánlás, adomány kedvezményezettjének nevét, 
a közcélú felajánlás, adomány célját és összegét.

A Kit. megfeleltetési rendelkezései között található a 291. § (3) bekezdés c) pontja, 
amelynek értelmében a miniszterelnök közcélú felajánlásaira, adományaira vonat-
kozó Ksztv. szerinti szabályokat rendeli alkalmazni, jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában 2020. december 31-ig a Ksztv. miniszterelnök közcélú felajánlásaira, 
adományaira vonatkozó szabályok az irányadók. Ez az utaló norma a Ksztv. 25/D. 
szakaszára hivatkozik, azonban ezen Ksztv. rendelkezéseket a Kit. inkorporálta, a 
két normaszöveg szinte teljesen megegyezik egymással.

Ennek megfelelően a miniszterelnök közcélú felajánlásai, adományai költsége-
inek fedezetéül a központi költségvetésről szóló törvényben a Miniszterelnökséget 
vezető miniszter és a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter által vezetett 
minisztérium költségvetési fejezetén belül külön előirányzat szolgálhat, amely fe-
lett a miniszterelnök rendelkezik. A felajánlás, adomány vonatkozásában törvényi 
korlát, hogy nem részesíthető benne párt, illetve közvetett módon pártot finan-
szírozó szervezet sem. Az adomány kedvezményezettjeinek neve nyilvános kell 
legyen, azt az említett minisztériumok honlapján közzé kell tenni, az adomány 
céljával és összegével együtt.

194. § [Az ügyvezető miniszterelnök megbízatásának megszűnése]

(1) Az ügyvezető miniszterelnök e megbízatása megszűnik
a) halálával,
b) ha a miniszterelnök megválasztásához szükséges feltételek az 

ügyvezető miniszterelnök esetében már nem állnak fenn,
c) összeférhetetlensége kimondásával.

(2) Ha az ügyvezető miniszterelnök megbízatása az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott ok miatt szűnik meg, ennek tényét az Ország-
gyűlés elnöke jelenti be az Országgyűlésnek.

(3) Az ügyvezető miniszterelnök összeférhetetlenségének kimondására 
és a megválasztásához szüksége feltételek hiányának megállapítására a 
miniszterelnökre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(4) Az ügyvezető miniszterelnök e megbízatásának megszűnését követő-
en az új miniszterelnök megválasztásáig az ügyvezető miniszterelnök ha-
táskörét az Alaptörvény 22. cikk (2) bekezdésében meghatározott korláto-
zásokkal a miniszterelnök-helyettes vagy – több miniszterelnök-helyettes 
esetén – az első helyen kijelölt miniszterelnök-helyettes gyakorolja.
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A miniszterelnök megbízatásának megszűnési eseteit két részre oszthatjuk attól 
függően, hogy ez milyen következményekkel jár annak az átmeneti időszaknak a 
tekintetében, amelyet a megszűnési tény okoz.

Ennek megfelelően ugyanis az Alaptörvény 22. cikke a miniszterelnök-helyet-
tes számára adja át a kormányfői hatásköröket a megfelelő korlátozásokkal, ha a 
miniszterelnök megbízatása halálával, összeférhetetlenség kimondásával, a meg-
választásához szükséges feltételek hiánya miatt, vagy azért szűnt meg, mert az 
Országgyűlés bizalmi szavazáson a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát 
fejezte ki. Ehhez képest viszont, ha a miniszterelnök megbízatása lemondásá-
val vagy az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával szűnik meg, a 
 miniszterelnök az új miniszterelnök megválasztásáig ügyvezető miniszterelnök-
ként gyakorolja hatáskörét. Az Alaptörvény azonban nem szabályozza, hogy az 
ügyvezető miniszterelnöknek milyen esetekben szűnhet meg a megbízatása, ezért 
a Kit. ezeket a kérdéseket rendezi a 194. §-ban. Logikusan következik, hogy itt már 
nem fogunk találni bizalmi szavazásból vagy bizalmatlansági indítványból fakadó 
megszűnési okokat, hiszen az ügyvezető miniszterelnök esetében nincs szükség 
a parlamenti többségre. Csak ideiglenesen, átmeneti időszakra tölti be hivatalát, 
hiszen lehet, éppen azért mondott le, mert nem tudhatott maga mögött többséget, 
de az is lehet, hogy az új Országgyűlés megalakulása után még nagyobb több-
ségre tesz majd szert, mint korábban. Ugyanakkor az ügyvezetői miniszterelnöki 
pozíció lényege szempontjából ennek nincs jelentősége. Az 55/2004. (XII. 13.) 
AB határozat még a korábbi Alkotmány szövegét alapul véve, de most is aktuális 
érveléssel leszögezi, hogy az Alkotmány kizárólag a (teljes jogkörű) miniszterel-
nök, és nem az ügyvezető miniszterelnök esetében biztosítja a bizalmatlansági 
indítvány benyújtását, illetve az egyszer már megszűnt Kormány megbízatásának 
újbóli megszűnését nem lehet indítványozni.

Az ügyvezető miniszterelnök megbízatása megszűnik:
a) halálával, ebben az esetben az Országgyűlés elnöke jelenti be azt az Or-

szággyűlésnek;
b) ha a miniszterelnök megválasztásához szükséges feltételek az ügyvezető 

miniszterelnök esetében már nem állnak fenn;
c) az összeférhetetlensége kimondásával.

A parlamenti többségi támogatáson kívül tehát az ügyvezető miniszterelnöknek 
is ugyanazoknak a feltételeknek kell megfelelnie, mint a miniszterelnökre előírtak 
esetében, ahogyan az összeférhetetlenségi követelmények, akadályok is ugyan-
azok. A büntetlen előélettel és az országgyűlési képviselőválasztáson passzív vá-
lasztójoggal továbbra is rendelkeznie kell. Ezt a szabályt mondja ki a 194. § (3) 
bekezdése.

Ugyanakkor a Kit. arról nem szól, hogy az ügyvezető miniszterelnök megbíza-
tása megszűnik-e a lemondásával is, ilyen megszűnési okot ugyanis nem sorol fel. 
Az ügyvezető miniszterelnöki státusz azonban bár ideiglenes és átmeneti időszakot 
jelent, mégis előfordulhat, hogy hosszabb ideig is elhúzódik az ügyvezető kormány 
és az ügyvezető miniszterelnök megbízatása. Az Alaptörvény az államfő számára 
előírja, hogy ha a miniszterelnök megbízatása lemondásával szűnik meg, akkor 15 
napon belül kell megtennie a személyi javaslatát. Az Alapörvény rendelkezik arról 
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is, hogy ha a Kormány megbízatásának megszűnése esetén a köztársasági elnök 
által miniszterelnöknek javasolt személyt az Országgyűlés az első személyi javaslat 
megtételének napjától számított negyven napon belül nem választja meg, akkor a 
köztársasági elnök a választások egyidejű kitűzésével feloszlathatja az Országgyű-
lést, és kilencven napon belül új Országgyűlést kell választani. Ennek lebonyolítását 
követő 30 napon belül hívja össze az államfő az új Országgyűlés alakuló ülését. 
Ebből következően elméletileg akár 175 nap telhet el, mire új Országgyűlés alakul 
meg. A miniszterelnök, aki lemondott, és ügyvezető miniszterelnökként gyakorol-
ja a hatáskörét, láthatóan hosszabb ideig is köteles lenne gyakorolni hatáskörét, 
végezni feladatait, ami nem életszerű elvárás. A Kit. 194. § (4) bekezdése ugyan 
kimondja, hogy az ügyvezető miniszterelnök e megbízatásának megszűnését köve-
tően az új miniszterelnök megválasztásáig a miniszterelnök-helyettes gyakorolja a 
hatáskört, de az ügyvezető miniszterelnöki státusz lemondással történő megszün-
tetésének lehetőségét a Kit. nem sorolja fel.

195. § [A volt miniszterelnök juttatásai]

(1) A volt miniszterelnököt a Ksztv. 13. §-ában meghatározottak mellett 
a (2) és (3) bekezdésben meghatározott juttatások illetik meg.

(2) A volt miniszterelnököt – a megbízatása megszűnését követően any-
nyi ideig, ameddig e tisztségét betöltötte – személyes gépkocsihasználat 
illeti meg, amelyhez személygépkocsit és gépjárművezetőt a rendőrség 
biztosít.

(3) A volt miniszterelnököt – a megbízatása megszűnését követően annyi 
időnek a felére, ameddig e tisztségét betöltötte – kétfős titkárság alkalma-
zása illeti meg, amelyhez a közigazgatási minőségpolitikáért és személy-
zetpolitikáért felelős miniszter helyiséget biztosít. A titkárság alkalmazá-
sának személyi és dologi feltételeit a közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért felelős miniszter biztosítja.

(4) A volt miniszterelnök e §-ban meghatározott juttatásaira
a) a politikai felsővezető jogalap nélkül felvett juttatására,
b) a juttatás feltételeként a megbízatás megszűnését követően a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére, és
c) a juttatások igénybevételéhez szükséges adatok közlési kötele-

zettségére
vonatkozó előírásokat alkalmazni kell.
(5) A volt miniszterelnököt a (2) és (3) bekezdésben meghatározott jut-

tatások nem illetik meg, ha megbízatása az Alaptörvény 20. cikk (2) be-
kezdés f) és g) pontjában meghatározott okból szűnt meg.

1. A közszolgálatban ismert többek között a címre, a megnevezésre, rendfokozatra, 
besorolásra utaló megnevezések használata a jogviszony megszűnése után is, bár 
elsősorban a nyugdíjazással összefüggésben. A miniszterelnök különösen kiemel-
kedő státuszából ered, hogy egyes juttatások a jogviszonyának bizonyos esetekben 
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történő megszűnését követően is megilletik. Ennek oka elsősorban az, hogy garan-
tálja a megfelelő egzisztenciális körülményeket annak, aki kormányfőként szolgált.

A Ksztv. vonatkozó rendelkezése némileg ellentmondásos, mert a hivatkozott 
szakasz kimondja, hogy ha a miniszterelnök tisztségét legalább két évig betöl-
tötte, és megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával, 
vagy bizalmatlansági indítvánnyal, vagy bizalmi szavazással szűnt meg, akkor a 
hatáskörgyakorlás megszűnésétől számított tizenöt napon belül hathavi – lemon-
dás esetén pedig háromhavi – illetményével megegyező összegű juttatásra jogo-
sult. A lemondás tehát nem szerepel a norma hipotézisében, így nem egyértelmű, 
hogy két év utáni lemondás esetén jár-e a három havi illetmény. Némi segítséget 
adhat a Ksztv. hivatkozott szakaszának a (4) bekezdése, amely kimondja, hogy 
amennyiben két évnél hamarabb szűnt meg a megbízatás, de legalább egy évig a 
tisztségét betöltötte, akkor a megjelölt juttatás felére jogosult.

A miniszterelnök halála esetén házastársát, ennek hiányában élettársát (öz-
vegy) – özvegy hiányában örökösét, több örökös esetén örököseit – egy összeg-
ben a miniszterelnök hathavi illetményének megfelelő összegű juttatás illeti meg. 
A miniszterelnök halála esetén a rá tekintettel járó hozzátartozói nyugellátás meg-
állapítása szempontjából a mindenkori miniszterelnöki illetmény havi összegét kell 
a miniszterelnök öregségi nyugdíjaként figyelembe venni.

2. A volt miniszterelnököt szolgálati gépjármű illeti meg annyi időtartamra, ameny-
nyit hivatalban töltött. Kétfős titkárság is megilleti, annak az időtartamnak a felére, 
mint amennyit hivatalban töltött; a helyiséget és az egyéb más dologi feltételeket 
a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter bizto-
sítja. Mivel juttatásban részesül a volt kormányfő, ezért ennek törvényes keretei 
garantálása miatt vonatkoznak rá azok a szabályok, amelyek a hivatalban lévő po-
litikai felső vezetőkre is vonatkoznak. Ezeket a Kit. a (4) bekezdés a)–c) pontjaiban 
sorolja fel.

A 195. § (5) bekezdés az Alaptörvényre utaló normával zárja ki annak lehető-
ségét, hogy a miniszterelnök juttatásban részesüljön, ha megbízatása összeférhe-
tetlensége vagy a megválasztásához szükséges feltételek hiánya miatt szűnt meg. 
Ebben a két esetben ugyanis egyfajta „méltatlanságról”, illetve alkalmatlanságról 
beszélhetünk. A parlamenti többségének akaratából, azaz bizalmatlansági indít-
ványból, illetőleg bizalmi szavazásból eredő megszűnési okok esetében nem válik 
érdemtelenné a kormányfő, mert ezek a felelősségi alakzatok az Alaptörvényből 
eredő politikai felelősséget, és nem közjogi felelősséget jelentenek. A végrehajtó 
hatalom felelőssége a parlament előtt ugyanis alapvetően a miniszterelnök politikai 
támogatottságához kapcsolódik, és nem jogszabályok megsértéséhez fűződő bün-
tetőjogi vagy alkotmányjogi felelősség.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 188–195. §-okhoz
−	 Alaptörvény
−	 Alkotmány
−	 Bnytv.
−	 Kit.



672

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

−	 Ksztv.
−	 Vjt.
−	 1989. évi VIII. törvény az Alkotmány módosításáról
−	 1997. évi LXXIX. törvény a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

és felelősségéről
−	 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet a védett személyek és a kijelölt létesít-

mények védelméről
−	 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról
−	 a mindenkori központi költségvetésről szóló törvény

Kapcsolódó joggyakorlat a 188–195. §-okhoz
−	 55/2004. (XII. 13.) AB határozat
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XXVII. FEJEZET

A MINISZTER (196–201. §)

Szalai András: A miniszterre vonatkozó szabályozás magyarázata
Takács Eszter: A miniszterre vonatkozó szabályozás mögött meghúzódó jog-
politikai célok

Takács Eszter: A miniszterre vonatkozó szabályozás mögött meghúzódó jog-
politikai célok

1. A miniszter az Alaptörvény szerint a Kormány tagja a miniszterelnökkel együtt. 
A miniszterek vezetik a munkaszervezetüket, a minisztériumokat, amelyeket tör-
vény hoz létre. Működhetnek azonban tárca nélküli miniszterek is, akik ugyano-
lyan jogállásban állnak a tárcát vezető miniszterekkel azzal, hogy a tárca nélküli 
miniszterek tevékenységét valamely másik minisztérium vagy a Miniszterelnöki 
Kor mány iroda segíti. Tárca nélküli miniszter kinevezhető egyik miniszter feladat-
körébe sem tartozó feladat ellátására.

A miniszterek feladat- és hatáskörét a Kormány Statútum tartalmazza. Ezen 
felelősségi körök arra is iránymutatásul szolgálnak, hogy a miniszterek alatt álló 
államtitkárok mely felelősségi körbe tartozó területért felelnek a minisztériumok 
szervezeti és működési szabályzata alapján. A miniszterek a Kormány Statútum-
ban meghatározott feladataik tekintetében készíthetnek jelentést és előterjesztést 
a Kormány számára, amelyben javaslatot tehetnek valamely jogszabály módosí-
tására.

A miniszterek tevékenységét a miniszterelnök irányítja, részükre feladatokat ha-
tá rozhat meg, jelentéstételre kötelezheti őket, valamint számonkérheti azok végre-
hajtását.

2. A jogállását tekintve elsősorban rögzíthető, hogy a miniszter tisztségére és jog-
viszonyára az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

−	 Magyarország Alaptörvénye;
−	 a Ksztv.;
−	 a Kit, valamint egyéb
−	 kormányrendeletek.

Az alkotmányos garanciákat az Alaptörvény határozza meg, ahhoz kapcsoló-
dóan egyes kiegészítő szabályokat fogalmaznak meg a fenti törvények. A Ksztv. a 
miniszter illetményére és egyéb juttatásaira vonatkozó szabályokat tartalmazza. 
A Kit. a miniszter jogviszonyára vonatkozó, törvényi szintet igénylő szabályokat 
tartalmazza. A törvények mellett kormányrendeletek is meghatároznak a miniszter 
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személyéhez kapcsolódó szabályokat, amelyeket a jelen fejezet megfelelő részénél 
ismertetünk.

3. A Ksztv. 7. § (6) bekezdése alapján a politikai felső vezető, a kormánybiztos, 
a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos, valamint a kormányzati főhivatal és 
a központi hivatal vezetője és helyettese a tárgyév március 1-jétől a következő 
év február utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozó havi illetménye, valamint 
a miniszterelnöki megbízott havi vagy egyszeri díjazása nem haladhatja meg a 
Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre 
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Ez a szabály 
egy lehetséges maximumot állapít meg az egyes tisztségviselők illetménye tekin-
tetében, azonban ez egy általános szabálynak tekinthető, amihez képest az egyes 
tisztségviselőkre vonatkozóan megállapított speciális szabályok irányadók.

A miniszterek illetményére a Ksztv. az alábbi szabályokat rögzíti:
−	 a miniszter illetménye megállapítható alapilletmény, illetménykiegészítés 

és illetménypótlék alapján;
−	 a miniszterelnök a fentiektől eltérően a miniszter részére személyi illet-

ményt állapíthat meg, amely a tárgyév március 1-jétől a következő év feb-
ruár végéig terjedő időszakra állapítható meg.

Ha a miniszter illetménye az első francia bekezdés szerint kerül megállapításra, 
akkor az alábbi szabályok az irányadók. A miniszter alapilletménye a köztisztvise-
lői illetményalap 15,6-szorosa, illetménykiegészítésének összege az alapilletmény 
50%-a, vezetői illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. A miniszterelnök a mi-
niszter illetményét saját hatáskörben 20%-kal csökkentett mértékben is megálla-
píthatja.

Ha a miniszter illetménye személyi illetményben kerül meghatározásra, akkor 
részére illetménykiegészítés és illetménypótlék nem fizethető. A személyi illetmény 
havi összege nem haladhatja meg a miniszter által irányított vagy felügyelt köz-
ponti államigazgatási szerv, központi államigazgatási szervnek nem minősülő költ-
ségvetési szerv, illetve a miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági 
társaság által ugyanazon személynek a tárgyévet megelőző évben kifizetett, az 
Szja tv. szerint munkaviszonyból származó jövedelemnek minősülő, legnagyobb 
éves jövedelem egytizenkettedét. Személyi illetmény meghatározása során nem 
alkalmazható a Ksztv. általános maximum összegre vonatkozó szabálya.

A Ksztv. meghatározza azt is, hogy milyen illetményen felüli juttatásban része-
sülhet a miniszter. A miniszter a miniszterelnök által meghatározott jutalomban 
részesülhet.

Az egyéb juttatások szabályait az állami vezetők juttatásáról szóló 275/2015. 
(IX. 21.) Korm. rendelet tartalmazza, amelynek csak a főbb szabályait kívánjuk 
rögzíteni. A miniszter jogosult:

−	 kiemelt egészségügyi ellátásra;
−	 személyes gépjárműhasználatra hivatalos és magáncélra egyaránt;
−	 üzemanyagkártyára;
−	 gépjárművezető biztosítására;
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−	 repülőgéppel történő utazás esetén az I. osztályon történő utazásra;
−	 a repülőtéri kormányváró használatára hivatalos és magáncélú repülés 

esetén;
−	 vonattal történő utazás esetén az I. osztály használatára;
−	 számítástechnikai eszközök és rádiótelefon használatára;
−	 külföldön történő utazás esetén költségtérítésre, napidíjra és szállásra.

A miniszter engedély alapján jogosult hivatali lakás használatára.



676

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

Szalai András: A miniszterre vonatkozó szabályozás magyarázata

196. § [A miniszter kinevezése]

(1) Miniszterré kinevezhető minden büntetlen előéletű, az országgyűlési 
képviselők választásán választható személy.

(2) A miniszteri tisztségre javasolt személyt az Országgyűlésnek a mi-
niszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező bizottsága a kinevezé-
sét megelőzően meghallgatja.

(3) A kinevezett miniszter az Országgyűlés előtt az egyes közjogi tiszt-
ségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel es-
küt tesz.

(4) A miniszter tekintetében törvény eltérő rendelkezése hiányában a 
munkáltatói jogokat a miniszterelnök gyakorolja.

(5) A köztársasági elnök a miniszter részére a közjogi tisztség betöltésé-
nek igazolása céljából igazolványt állít ki. Az igazolvány a miniszter nevét, 
arcképmását és a betöltött tisztség megnevezését tartalmazza.

1. Az Alaptörvény értelmében a miniszterre a miniszterelnök tesz javaslatot, és a 
köztársasági elnök nevezi ki.

A miniszter politikai felső vezető, ebből következően nem támasztható vele 
szemben képesítési előírás; így a büntetlen előéletet és az országgyűlési képvi-
selők választásán választhatóságot, azaz a passzív választójogot írja elő a Kit. Az 
Alaptörvény szerint nagykorú magyar állampolgárnak van passzív választójoga, de 
nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése vagy belátási 
képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt. Az ország-
gyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény (Vjt.) értelmében 
az országgyűlési képviselők választásán nem választható, aki jogerős ítélet alapján 
szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszer-
gyógykezelését tölti. A büntetlen előélet nem jelent feddhetetlenséget, így nem 
azt jelenti, hogy a miniszter (jelölt) soha nem követhetett el bűncselekményt, ha-
nem azt, hogy nem tekinthető büntetett előéletűnek, mert a bűnügyi nyilvántartási 
rendszerről szóló 2009. évi XLVII. törvényben (Bnytv.) foglaltaknak megfelelően a 
bűntettesek nyilvántartásából (a mentesítés folytán) törölték. A miniszter kineve-
zéséhez szükséges feltételeknek már a miniszterelnöki javaslat megtételekor fenn 
kell állniuk, hiszen nyilvánvalóan az államfőnek vizsgálnia kell a jogszabályi feltéte-
lek meglétét a jelölttel szemben.

2. Az 1989-es alkotmánymódosításban is úgy szerepelt, hogy a Minisztertanács tag-
jainak a megválasztásáról és felmentéséről az Országgyűlés a Minisztertanács elnö-
kének a javaslata alapján határoz. 1990-ben az MDF–SZDSZ-paktumot kodifikáló 
1990-es alkotmánymódosítás megerősítette a miniszterelnököt, így a miniszterek 
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kinevezése formálisan az államfő kompetenciájába tartozik, azonban a kormányfő 
javaslata alapján. A miniszteri tisztségre javasolt személyt az Országgyűlésnek a 
miniszter feladatköre szerint hatáskörrel rendelkező bizottsága a kinevezését meg-
előzően meghallgatja. Ez tehát a kinevezési eljárásnak egy jogszabályban rög-
zített formai követelménye. Az Alaptörvény 9. cikk (6) bekezdése értelmében a 
köztársasági elnök a kinevezés teljesítését megtagadja, ha a jogszabályi feltételek 
hiányoznak. Ebből következően a kinevező államfőnek vizsgálnia kell a jogszabályi 
feltételek meglétét, és amennyiben a választójog és a büntetlen előélet valame-
lyike hiányzik, akkor köteles megtagadni a miniszterjelölt kinevezését. A magunk 
részéről a bizottsági meghallgatást nem sorolhatjuk a kinevezési feltételek közé. 
Az Országgyűlési bizottságban rendszerint a kormánypártiság-ellenzékiség talaján 
állva foglalnak állást a képviselők a miniszter alkalmasságát illetően. Ez tekinthető 
az 1989. évi XXXI. alkotmánymódosító törvény által előírt parlamenti szavazás 
egyfajta legyengített formájának.

3. Az Alaptörvény 15. cikk (9) bekezdése értelmében a Kormány tagjai az Ország-
gyűlés előtt esküt tesznek. Az eskü szövegét illetően a Kit. utaló normával az egyes 
közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény 
esküszövegét rendeli alkalmazni. Ez az esküszöveg a kormánytisztviselőkre vonat-
kozó Kit. 87. § (3) bekezdésével szinte majdnem megegyezik, a kezdő „becsüle-
temre és lelkiismeretemre fogadom” fordulat marad el a kormánytagok esetében.

4. A Kormány összetételének meghatározása – hangsúlyozzuk, jogi és nem politoló-
giai szempontból – a kormányfő kompetenciájába tartozik, így magától értetődő, 
hogy a Kit. főszabály szerint a miniszter tekintetében a miniszterelnököt jelöli ki a 
munkáltatói jogkör gyakorlójának. A miniszter kinevezése vagy felmentése – ame-
lyek a legfontosabb munkáltatói döntéseket jelentik – formálisan az államfő kezé-
ben van, de ezek a kormányfő előterjesztése alapján történnek, és nem diszkrecio-
nálisan, tehát nem gyakorolható önállóan a köztársasági elnök által.

5. Ahogyan többek között az országgyűlési képviselők számára is az igazolvány 
biztosítja bizonyos jogaiknak a gyakorlását, juttatások igénybevételét, az állami 
vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet értelmében is a 
minisztert megillető bizonyos jogok gyakorlásának, valamint szolgáltatások, jut-
tatások igénybevételének technikai jellegű feltétele az igazolvány megléte, illetve 
annak felmutatása.

197. § [A miniszter lemondása]

(1) A miniszter a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz intézett 
írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat megbízatásáról.

(2) Lemondás esetén a miniszter megbízatása megszűnésének időpont-
ját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök határozza meg, az 
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azonban nem lehet későbbi a lemondásnak a miniszterelnökhöz történő 
eljuttatását követő harmincadik napnál.

(3) A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.

1. A miniszter megbízatásának megszűnési eseteit az Alaptörvény tartalmazza, 
hiszen a Kormány és a miniszter jogviszonyának megszűnése alapvető fontosságú 
kérdés, a kormányfő megbízatásának megszűnésével a miniszter jogviszonya is 
megszűnik. Ennélfogva a Kit. csak kiegészítő szabályokat állapít meg, amelyeknek 
egyik fontos rendelkezése, hogy a miniszter a miniszterelnök útján a köztársasági 
elnökhöz címzett írásbeli nyilatkozatában mondhat le.

Minthogy a miniszter megbízatását is a kormányfő közreműködésén keresztül, 
annak javaslatára nyeri el államfői kinevezéssel, így a lemondás is hasonló eljá-
rással kell hogy történjen. A lemondást a miniszterelnök terjeszti a köztársasági 
elnök felé, aki tudomásul veszi azt (tehát a lemondás érvényességéhez az elfogadó 
nyilatkozatára nincs szükség).

A miniszteri lemondás hatályának megállapítása nem a miniszter vagy a kor-
mányfő, hanem a Kit. keretei között az államfő jogköre. Az államfő állapítja meg 
ugyanis azt, hogy milyen hatállyal történjen a miniszteri jogviszony megszűnése. 
Ennek egyetlen korlátja, hogy ez az időpont nem lehet későbbi a lemondásnak a 
miniszterelnökhöz történő eljuttatását követő harmincadik napnál. Felmerül, hogy 
az államfő honnan értesül arról, hogy mikortól kell számítania ezt a harminc napot, 
másképpen fogalmazva, mikor érkezett a nyilatkozat a kormányfőhöz; tehát az 
eljuttatás, amelyet munkajogi értelemben közlésnek tekinthetünk. Itt is ugyanígy 
megjegyezhető, mint a kormányfő megbízatásának megszűnése esetében; azaz 
a Kit. 71. § (10) bekezdése irányadó, vagyis az írásbeli jognyilatkozat alapvető-
en akkor minősül közöltnek, ha azt a címzettnek vagy az átvételre jogosult más 
személynek átadják, illetve az elektronikus dokumentum részükre hozzáférhetővé 
válik. Az eljuttatás álláspontunk szerint ugyanis akkor valósul meg, ha a közlési 
vélelem beáll, vagyis mindez a Kit. 71. § (10) bekezdés alapján tud realizálódni. 
Ez ugyan determinálja azt, hogy az államfőnek mikortól nyílik meg a 30 napos 
intervallum, de kérdés, hogy honnan értesül a köztársasági elnök erről. A minisz-
terelnök államfőhöz intézett előterjesztésének a miniszteri lemondásról célszerűen 
tartalmaznia kell(ene) azt is, hogy mikor érkezett a lemondó nyilatkozat. A lemon-
dás érvényességéhez – hasonlóan a kormányfő lemondásához – elfogadó nyilat-
kozat nem szükséges. Ezt azért is jegyzi meg a Kit., mert például a köztársasági 
 elnök esetében a lemondás érvényességéhez az Országgyűlés elfogadó nyilatko-
zata szükséges.
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198. § [A miniszter felmentése]

(1) A miniszterelnök bármikor javaslatot tehet a köztársasági elnöknek a 
miniszter felmentésére.

(2) A miniszterelnök a köztársasági elnöknél a miniszter felmentését 
kezdeményezi, ha

a) a miniszter az összeférhetetlenségét a kinevezésétől vagy az ösz-
szeférhetetlenségre okot adó körülmény felmerülésétől számított 
harminc napon belül nem szünteti meg, vagy

b) a miniszter kinevezéséhez szükséges feltételek már nem állnak 
fenn.

(3) A köztársasági elnök a (2) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén 
a minisztert e megbízatása alól felmenti.

(4) Felmentés esetén a miniszter megbízatása megszűnésének időpont-
ját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök határozza meg azzal, 
hogy a (2) és (3) bekezdés szerinti felmentés esetében az időpont nem 
lehet későbbi a miniszterelnök (2) bekezdés szerinti kezdeményezésétől 
számított tizenötödik napnál.

1. Jogi értelemben a miniszter felmentésére történő javaslettétel a kormányfő 
diszkrecionális jogköre, ezzel bármikor élhet a köztársasági elnöknél. A minisz-
ter összeférhetetlensége esetében, illetve ha a kinevezéséhez szükséges feltételek 
már nem állnak fenn, a kormányfő köteles kezdeményezni a felmentést, a 198. § 
fordulata ugyanis ezt tükrözi; de ez abból is fakad, hogy a hazai parlamentáris 
berendezkedés nem ismeri a miniszter parlament általi megbuktatásának lehető-
ségét, tehát az Országgyűlés nem jogosult a minisztert felmenteni még akkor sem, 
ha jogszabályba ütközne a jogviszonyának fenntartása. Hasonlóképpen a már kine-
vezett miniszter esetében az államfőnek sincsen ellenjegyzés nélkül, tehát önállóan 
gyakorolható ilyen jogköre, így ez a hatáskör kizárólag a kormányfőt illeti meg.

A Kit. a politikai felső vezetőkre vonatkozó közös szabályai között rendezi az 
összeférhetetlenségi okokat (vö. Kit. 182. §). Az összeférhetetlenség két esetben 
merülhet fel.

Az egyik, amikor az összeférhetetlenség már a jogviszony létrejöttekor fenn-
áll, míg a másik a jogviszony ideje alatt keletkező összeférhetetlenség. Ami az 
előbbit illeti, arról rögzíthetjük, hogy nincs negatív alkalmazási feltétel a miniszter 
esetében, vagyis ha a kinevezéshez szükséges feltételek: a büntetlen előélet és 
a passzív választójog fennállnak, akkor önmagában a javaslattételkor, illetve a 
kinevezéskor meglévő összeférhetetlenségi ok nem akadálya a miniszter kine-
vezésének. A 198. § a) pontja azt írja elő, hogy a miniszternek a kinevezésétől, 
illetőleg az ok felmerülésétől számított 30 napon belül kell megszüntetnie az ösz-
szeférhetetlenséget. Amennyiben a miniszter elveszti a büntetlen előéletét vagy a 
passzív választójogát, akkor a kormányfő köteles kezdeményezni a felmentést a 
köztársasági elnöknél.
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2. A köztársasági elnök mérlegelés nélkül köteles felmenteni a minisztert a kor-
mányfő javaslata alapján. A miniszter jogviszonya megszűnési időpontjának meg-
határozása a kormányfő kompetenciája, mert ő tesz javaslatot erre az időpontra, 
a köztársasági elnök pedig ennek megfelelően fogja megállapítani a jogviszony 
megszűnésének időpontját. A köztársasági elnök számára időbeli korlátot határoz 
meg a Kit., amikor a kezdeményezéstől számított tizenötödik napot jelöli meg vég-
ső időpontként.

199. § [A miniszter halála]

Ha a miniszter megbízatása az Alaptörvény 20. cikk (3) bekezdés d) pont-
jában meghatározott ok miatt szűnik meg, ennek tényét – a miniszterel-
nök előterjesztésére – a köztársasági elnök állapítja meg.

Az Alaptörvény hivatkozott rendelkezése kimondja, hogy a miniszter megbízatá-
sa a halálával megszűnik. A Kit. akként rendelkezik kiegészítő szabályként, hogy 
a megszűnés tényét a miniszterelnök előterjesztése alapján a köztársasági elnök 
állapítja meg.

200. § [Eljárás a miniszter megbízatásának megszűnése esetén]

(1) Ha a miniszter megbízatása a miniszterelnök megbízatásának meg-
szűnésével szűnt meg, az újonnan választott miniszterelnök haladékta-
lanul javaslatot tesz a köztársasági elnöknek az új miniszter személyére, 
vagy feladatának ellátásával ideiglenesen miniszterelnöki rendeletben az 
új Kormány más tagját bízza meg.

(2) Ha a miniszter megbízatása nem a miniszterelnök megbízatásának 
megszűnésével szűnik meg, a miniszterelnök haladéktalanul javaslatot 
tesz a köztársasági elnöknek az új miniszter személyére, vagy feladatának 
ellátásával ideiglenesen miniszterelnöki rendeletben a Kormány más tag-
ját bízza meg.

(3) A Kormánynak a miniszteri feladat ellátásával az (1) vagy a (2) be-
kezdés szerint megbízott tagja a miniszter hatáskörét korlátozások nélkül 
gyakorolja.

A Kit. 200. §-a arról rendelkezik, hogy miként kell eljárni, ha megszűnik a miniszter 
megbízatása, az államélet ugyanis nem maradhat tartósan olyan állapotban, ami-
kor nem teljes a Kormány törvényben rögzített összetétele.

Az (1) és (2) bekezdés lényegében hasonló szabályokat ír elő, az alapvető 
 különbség a kettő között, hogy míg az (1) bekezdés esetében a kormányfő meg-
bízatásának megszűnése eredményezi a miniszter – tegyük hozzá, valójában az 
összes miniszter – jogviszonyának megszűnését, addig a (2) bekezdés esetében 
a miniszterelnök jogviszonya érintetlen, tehát más okból szűnik meg a miniszter 
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megbízatása. Az (1) bekezdés mindezek alapján előírja, hogy az újonnan meg-
választott miniszterelnöknek kell haladéktalanul javaslatot tennie a miniszter  
– hozzátesszük, inkább miniszterek – személyére. A (2) bekezdés az elmondot-
tak alapján abban különbözik, hogy a regnáló kormányfő teszi meg a javaslatot a 
köztársasági elnök felé, mivel a miniszterelnöknek nem szűnt meg a jogviszonya.

A Kit. ugyanakkor lehetővé teszi mindkét esetben alternatív lehetőségként, hogy 
a miniszterelnök ideiglenesen miniszterelnöki rendeletben a Kormány más tagját 
bízza meg. Ebben az esetben a (3) bekezdés úgy rendelkezik, hogy a feladatellá-
tással ideiglenesen megbízott miniszter korlátozások nélkül gyakorolhatja ezeket a 
miniszteri hatásköröket.

201. § [Az ügyvezető miniszter]

(1) Az ügyvezető miniszter e megbízatása megszűnik
a) halálával,
b) lemondásával,
c) ha a miniszter kinevezéséhez szükséges feltételek az ügyvezető 

miniszter esetében már nem állnak fenn,
d) összeférhetetlensége kimondásával.

(2) Az ügyvezető miniszter megbízatásának az (1) bekezdés a)–c) pont-
jában meghatározott esetben történő megszűnése esetén a miniszterre 
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(3) Ha az ügyvezető miniszterrel szemben a tisztsége gyakorlása során 
összeférhetetlenségi ok merül fel, a köztársasági elnök a miniszterelnök 
javaslatára az indítvány kézhezvételétől számított harminc napon belül 
dönt az összeférhetetlenség kimondásáról.

(4) Ha az ügyvezető miniszter e megbízatása megszűnik, hatáskörét a 
Kormánynak a miniszterelnök vagy az ügyvezető kormánynak az ügyve-
zető miniszterelnök által miniszterelnöki rendeletben kijelölt tagja gyako-
rolja.

Az Alaptörvény 22. cikk (4) bekezdés rendelkezik az ügyvezető miniszterről, en-
nek értelmében a miniszter a miniszterelnök megbízatásának megszűnésétől az 
új miniszter kinevezéséig vagy az új Kormány más tagjának a miniszteri felada-
tok ideiglenes ellátásával való megbízásáig ügyvezető miniszterként gyakorolja 
hatáskörét. Az ügyvezető miniszter megbízatásának megszűnési eseteit vizsgálva 
a 201. § (2) bekezdés alapján azt mondhatjuk, hogy míg a miniszter esetében a 
felmentés jogintézményébe tartozik a kinevezési feltételek elvesztése, valamint az 
összeférhetetlenség, addig az ügyvezető miniszter esetében a 201. § (2) bekezdés 
utaló szabálya alapján szűnik meg a jogviszony a felmentés szabályainak, vagyis a 
198. § rendelkezéseinek az alkalmazásával.
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Itt utalunk rá, hogy az ügyvezető miniszterelnök megszűnési eseteihez képest 
az ügyvezető miniszter esetében a megszűnési okok lényegüket tekintve azért le-
hetnek ugyanazok, mert nem a parlamenti többség választja a minisztert hazánk-
ban, így a parlamenti politikai felelősség ilyen jellegű hiánya miatt a megszűnési 
okok ugyanazok a miniszter és az ügyvezető miniszter esetében.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 196–201. §-okhoz
−	 Alaptörvény
−	 Bnytv.
−	 Kit.
−	 Ksztv.
−	 Szja. tv.
−	 Vjt.
−	 1989. évi XXXI. törvény az alkotmány módosításáról
−	 2008. évi XXVII. törvény egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és foga-

dalmáról
−	 1997. évi LXXIX. törvény 1997. évi LXXIX. törvény a Kormány tagjai és az 

államtitkárok jogállásáról és felelősségéről
−	 Kormány Statútum
−	 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet az állami vezetők juttatásáról

Kapcsolódó joggyakorlat a 196–201. §-okhoz
−	 55/2004. (XII. 13.) AB határozat
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XXVIII. FEJEZET

AZ ÁLLAMTITKÁR (202–205. §)

Takács Eszter – Vértesy László

Jogpolitikai célok

1. A Kormány tagjai és az államtitkárok jogállása, valamint felelőssége törvényben 
történő szabályozásának szükségességét már az Alkotmány 1972-ben történő mó-
dosítása is tartalmazta. Magyarország Alaptörvénye a 18. cikk (5) bekezdésében 
azonban kizárólag a Kormány tagjai jogállásának törvényben való szabályozását 
határozta meg, az államtitkári körre nem terjesztette ki.627

A rendszerváltás után az – e tárgykörbe tartozó – első törvény az államtitkárok 
jogállásának átmeneti szabályozásáról szóló 1990. évi XXXIII. törvény (a további-
akban: 1990. évi XXXIII. törvény) volt, amely 1997-ig volt hatályban. A törvény 
címéből is lehet következtetni arra, hogy csak részben tett eleget az Alkotmány 
– fentebb ismertetett – hatályos rendelkezésének, mivel hatálya kizárólag az 
 államtitkárokra terjedt ki, a Kormány tagjaira nem. Meghatározta, hogy a minisz-
tériumokban milyen államtitkári szintek különböztethetők meg; politikai államtit-
kár, közigazgatási államtitkár, címzetes államtitkár és helyettes államtitkár. Már 
ekkor megfigyelhető volt az a különbségtétel, hogy a minisztériumokban elkülönül 
a politikai és a szakmai réteg; elhatárolta a politikai államtitkári és a  közigazgatási 
államtitkári beosztáshoz tartozó feladatköröket. A politikai államtitkár feladata a 
miniszter országgyűlési képviseletének elősegítése, a miniszter helyettesítése, va-
lamint tanácskozási joggal a Kormány ülésein is részt vehetett. A közigazgatási 
és a helyettes államtitkárra vonatkozóan egyértelműen megállapította, hogy jog-
viszonyuk kormányciklustól független, határozatlan idejű kinevezéssel jön létre, 
így elváltak a politikai rétegtől.628

1997. július 1. napján lépett hatályba a Kormány tagjai és az államtitkárok jog-
állásáról és felelősségéről szóló 1997. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 1997. 
évi LXXIX. törvény), amely hatályon kívül helyezte az 1990. évi XXXIII. törvényt. 
Az 1997. évi LXXIX. törvény hatálya már megfelelt az Alkotmányban előírtak-
nak. Ez volt az első olyan jogszabály, amely bevezette az állami vezető fogalmát, 
amelybe a miniszterelnök, a miniszterek, a politikai, a közigazgatási és a helyettes 
államtitkárok tartoznak. Az állami vezető fogalmán belül elkülönítette egymástól a 
politikai és a szakmai vezetők körét, előbbibe tartoztak a miniszterelnök, a minisz-
terek és a politikai államtitkárok, utóbbiba pedig a közigazgatási államtitkárok és  

627 Alaptörvény 18. cikk (5) bek.
628 Ványi (2015): i. m. 14–15., 39–40.
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a helyettes államtitkárok.629 A címzetes államtitkári pozíciót a törvény nem ismerte, 
helyette lehetőséget adott meghatározott feladatkörrel rendelkező politikai állam-
titkár kinevezésére.630

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az állam-
titkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény (a továbbiakban: régi Ksztv.) 
2006. július 1. napjával hatályon kívül helyezte az 1997. évi LXXIX. törvényt. 
Lényegesen megváltoztatta az addigi kormányzati berendezkedést, szakított az 
1990-ben kialakított állami vezetői modellel, újraértelmezte a Kormány szervezet-
alakítási jogkörét, a miniszterelnöknek többletjogosultságokat adott, olyan jogkö-
rök kerültek a hatáskörébe, amelyeket korábban a Kormány vagy a miniszterek 
külön voltak jogosultak gyakorolni, például az államtitkárok és szakállamtitkárok 
kinevezése, a minisztériumok szervezeti és működési szabályzatának jóváha-
gyása.631 A régi Ksztv. célja az volt, hogy a modern kormányzati szervezet kódexe 
legyen. Megszüntette azt az elvet, hogy a politikai és a szakmai réteg elkülönül 
a minisztériumokban, egyaránt politikai rétegnek tekintette a miniszterelnököt, 
a minisztert, az államtitkárt és a szakállamtitkárt. Megszüntette a közigazgatási 
államtitkár és a helyettes államtitkár tisztségét, a helyettes államtitkári pozíció 
helyébe a szakállamtitkári pozíció lépett.632 A régi Ksztv. korlátozást is tartalmazott 
az egy minisztériumban működő szakállamtitkárok számára vonatkozóan, legfel-
jebb öt szakállamtitkár működhetett minisztériumonként.633

A régi Ksztv. helyébe 2010. május 29. napi hatállyal a központi államigazga-
tási szervekről, valamint a Kormány tagjainak jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. 
törvény (a továbbiakban: Ksztv.) lépett. A Ksztv. célja az volt, hogy felszabadítsa 
a magyar közigazgatást a politika közvetlen szolgálata alól, ennek megfelelően 
visszaállította a közigazgatási államtitkári és a helyettes államtitkári tisztséget. 
Ennek eredményeként újra elkülönült egymástól a szakmai és a politikai réteg.634

A jogalkotó sokszor újra értelmezte az államtitkári pozíció szerepét a kormány-
zatban. Mára egyértelművé vált, hogy a jogalkotó következetesen szétválasztotta az 
államtitkári és a közigazgatási államtitkári pozíciókat. Az előbbi kinevezése össze-
kapcsolódik a miniszterelnök megbízatásával, míg az utóbbi kinevezése határozat-
lan időre szól. A miniszter általános helyettesítésére jogosult államtitkár a minisztert 
helyettesíti, és jogosult a miniszterhelyettes elnevezés használatára. A minisztert 
helyettesítő államtitkár mellett a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó feladatra 
külön államtitkár nevezhető ki, aki a minisztert képviseli. Feladatának ellátásában 
a szakmai felső vezetők és szakmai vezetők támogatják. Az államtitkár feladata az 
Országgyűlés és bizottságai ülésein a miniszter és a Kormány képviselete, érdek-
képviseleti szervekkel szemben a Kormány képviselete.

629 A törvény által bevezetett állami vezetők fogalma megegyezik a Ksztv.-ben meghatározott 
fogalommal azzal, hogy a politikai államtitkár tisztséget az államtitkári tisztség váltja fel.

630 Ványi (2015): i. m. 40–44.
631 Müller (2009): i. m. 10–13.
632 Ványi (2015): i. m. 49.
633 Kukorelli (2007): i. m. 434.
634 T/17. számú törvényjavaslat a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai 

és az államtitkárokról. http://www.parlament.hu/irom39/00017/00017.pdf (2020. 12. 09.)

http://www.parlament.hu/irom39/00017/00017.pdf
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2. A Kit. 202–205. §-a az államtitkár politikai szolgálati jogviszonyával kapcsolatos 
fontosabb kérdésköröket tárgyalja, így a kinevezésre, a megbízatás megszűnési 
eseteire, valamint részletesebben a lemondásra, illetve a felmentés eseteire és 
feltételeire vonatkozó szabályokat.

Magyarázat a Kit. §-aihoz

202. § [Az államtitkár kinevezése]

(1) Államtitkárrá minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők 
választásán választható személy kinevezhető.

(2) Az államtitkárt a miniszterelnöknek a miniszter véleménye kikérését 
követően tett javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki.

(3) Az államtitkár a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányá-
ban a kinevezésével hivatalba lép.

(4) A kinevezett államtitkár a köztársasági elnök előtt az egyes közjogi 
tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel 
esküt tesz.

(5) A miniszterelnök az államtitkár részére a politikai felsővezetői tiszt-
ség betöltésének igazolása céljából igazolványt állít ki. Az igazolvány az 
államtitkár nevét, arcképmását és a betöltött tisztség megnevezését tar-
talmazza.

(6) Az államtitkár tekintetében törvény eltérő rendelkezése hiányában a 
munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja.

1. Mivel az államtitkár politikai felső vezetőnek minősül, és – törvényben megha-
tározott kivételekkel, a minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meg-
határozottak szerint – a miniszter teljes jogkörű helyettese, ezért ahhoz igazodóan 
a törvény két kinevezési feltételt határoz meg; büntetlen előélet, illetve (passzív) 
választójog, azaz az országgyűlési képviselők választásán választhatóság.

A büntetlen előélettel kapcsolatban a Btk. 98. § rögzíti, hogy a mentesítés 
folytán – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az elítélt mentesül a büntetett 
előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. A mentesített személy bün-
tetlen előéletűnek tekintendő, és – törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem 
tartozik számot adni olyan elítéltetésről, amelyre nézve mentesítésben részesült. 
Az elítélt mentesítésben (lásd a Kit. 224. §-ánál leírtakat) részesülhet a törvény 
erejénél fogva, bírósági határozat alapján vagy kegyelem útján. A mentesítés egy-
ségessége alapján a mellékbüntetés alkalmazása esetén az elítélt az elítéléshez 
fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól mindaddig nem mentesül, illetve nem 
mentesíthető, amíg a mellékbüntetés végrehajtása nem fejeződött be, vagy vég-
rehajthatósága nem szűnt meg. A bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt ada-
tok alapján jogviszony létesítésére, fenntartására vagy egyéb, törvényben meg-
határozott bűnügyi előélettel kapcsolatos feltételnek való megfelelés igazolására  
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a hatósági erkölcsi bizonyítvány szolgál. A mentesített személy olyan tartalmú 
hatósági erkölcsi bizonyítványt kap, hogy a bűntettesek nyilvántartásában nem 
szerepel.

A másik feltétel az országgyűlési képviselők választásán való választhatóság, 
azaz az Alaptörvény XXIII. cikk szerint minden nagykorú magyar állampolgárnak 
joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választ-
ható legyen. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése 
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.

2. Bár az államtitkár a miniszter teljes jogkörű helyettese, kinevezésében – a 
közvetlen munkakapcsolat ellenére – a miniszter szerepe csak véleménynyilvá-
nító, ugyanis ezt követően a miniszterelnök tesz javaslatot a köztársasági elnök 
számára. Tehát a miniszterelnök dönt arról, hogy javasolja-e, vagy sem, ezt köve-
tően pedig a köztársasági elnök, hogy kinevezi-e, vagy sem. A köztársasági elnök 
általi kinevezés olyan értelemben formális jellegű, hogy azt a miniszterelnök ellen-
jegyezi, így átvállalva a (politikai) felelősséget. A köztársasági elnök erről szóló 
határozatait a Magyar Közlönyben teszik közzé.

A jogalkotó szintén egyértelművé teszi, hogy a kinevezés tartalmazza az ille-
tő személy nevét, azt, hogy melyik minisztériumba történik a kinevezés, illetve 
a  kinevezés időpontját is. Az államtitkár a kinevezésében megjelölt időpontban, 
ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép. A kinevezés nem határozza meg, 
hogy mely feladatkörre kerül kinevezésre, csak azt, hogy melyik minisztériumban, 
azonban a minisztérium szervezeti és működési szabályzatáról szóló miniszteri 
normatív utasítás egyértelművé teszi az államtitkár feladatkörét. Így az államtitkár 
ellátja a minisztérium szervezeti és működési szabályzata szerint meghatározott 
feladatokat, valamint az abban meghatározott helyettes államtitkár tevékenysé-
gének az irányítását. Az államtitkári cím használata során utalni kell az államtit-
kárnak a minisztérium szervezeti és működési szabályzata szerinti feladatkörére. 
Az államtitkár a feladatainak ellátásáért és hatáskörének gyakorlásáért a minisz-
ternek, illetve a miniszterelnöknek felelősséggel tartozik. A miniszter jogkörébe 
tartozik, hogy a minisztériumban működő államtitkárok közül általános helyettesí-
tésére egy miniszterhelyettest kijelölhet.

3. További formális eljárási követelmény, hogy a kinevezett államtitkár a köztár-
sasági elnök előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló 
2008. évi XXVII. törvény szerinti szöveggel esküt tesz. Bár a törvény személyi 
hatálya országgyűlési képviselőkre és nemzetiségi szószólókra vonatkozik, a Kit. 
utaló szabálya kibővít azt, így azonos tartalommal a közjogi tisztségviselő esküjé-
nek szövege: „Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
(a tisztség megnevezése) tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. (Az 
eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”
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4. Az államtitkár politikai felső vezető, így politikai szolgálati jogviszonyban látja 
el feladatát. A politikai felső vezetői tisztség betöltésének igazolása céljából a mi-
niszterelnök az államtitkár részére igazolványt állít ki. A törvény meghatározza az 
igazolvány kötelező tartalmi elemeit, amelyek az államtitkár neve, arcképmása és 
a betöltött tisztségének megnevezése.

5. Az államtitkár felett – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a munkáltatói 
jogokat a miniszter gyakorolja. Ez az irányítási jogkörön belül a következő hatás-
köröket jelenti: egyedi utasítás kiadása egyedi feladat elvégzésére vagy mulasztás 
pótlására; tevékenységének ellenőrzése; és jelentéstételre vagy beszámolóra való 
kötelezés.

6. A Ksztv. 7. §-a értelmében mint politikai felső vezető a tárgyév március 1-jétől 
a következő év február utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozó havi illetménye 
nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a 
tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset 
tízszeresét. Ennek mértéke a KSH honlapján érhető el.635 Azonban ez a szabály 
kizárólag egy lehetséges maximumot határoz meg, ahhoz képest az egyes tiszt-
ségviselők esetében speciális szabályokat is meghatároznak az egyes törvények.  
A Ksztv. 51. §-a határozza meg az államtitkár illetményét.

A törvény megkülönbözteti az egyidejűleg országgyűlési képviselői mandátumot 
is betöltő államtitkárt attól, aki nem tagja az Országgyűlésnek. Ez alapján annak 
az államtitkárnak az alapilletménye, aki egyidejűleg országgyűlési képviselői man-
dátumot is betölt, a Kttv. 132. §-a szerinti illetményalap 12-szerese.636 Ezen felül 
illetménykiegészítésre jogosult, amelynek összege az alapilletmény 50%-a, vezetői 
illetménypótléka az alapilletmény 65%-a. Az alapilletményt a miniszter át nem ru-
házható hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal 
csökkentett mértékben állapíthatja meg.

Az egyidejűleg országgyűlési képviselői mandátumot be nem töltő államtitkár a 
Kit. 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási államtit-
kári illetményre jogosult, amelynek összegét a miniszter mérlegelés alapján álla-
pítja meg, alsó határa 1 500 000 Ft, felső határa 1 900 000 Ft. Értelemszerűen a 
miniszter alatt a miniszterelnököt kell érteni, ha az államtitkár tevékenységét a 
miniszterelnök irányítja.

A Ksztv. 14. §-a szerint az államtitkár a miniszterelnök által meghatározott 
összegű jutalomban részesülhet, amelyre a tevékenységét irányító miniszter – a 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján – tesz javaslatot. Az 
államtitkár számára célprémiumot a miniszterelnök állapíthat meg, amelyre szin-
tén a tevékenységét irányító miniszter tesz javaslatot. Az államtitkárt megilletik 

635 https://www.ksh.hu/keresetek (2020. 12. 09.)
636 Kttv. 132. §. Az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény álla-

pítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. 2019. évi 
LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 58. § (1) A közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2020. évben 
38 650 forint.

https://www.ksh.hu/keresetek
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az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendeletben meg-
határozottak, így a kiemelt egészségügyi ellátás, a személygépjárművel kapcso-
latos juttatások, az utazással kapcsolatos juttatások, a külföldön tartózkodással 
kapcsolatos juttatások (költségtérítés és napidíj-jogosultság), a számítástechnikai 
eszközök (hordozható személyi számítógép, táblagép) és a rádiótelefon haszná-
lata. Az államtitkár, a miniszterhez hasonlóan, engedély alapján jogosult hivatali 
lakás használatára.

203. § [Az államtitkár megbízatásának megszűnése]

(1) Az államtitkár megbízatása megszűnik
a) a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével,
b) lemondásával,
c) felmentésével,
d) halálával.

(2) Ha az államtitkár megbízatása az (1) bekezdés a) pontja alapján 
szűnt meg, az államtitkár az új Kormány megalakulásáig vagy az (1) be-
kezdés b)-d) pontjában meghatározott feltétel bekövetkeztéig gyakorolja 
hatáskörét.

(3) Ha az államtitkár megbízatása az (1) bekezdés d) pontja alapján szű-
nik meg, ennek tényét a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági 
elnök állapítja meg.

Az államtitkár megbízatása megszűnésének esetei a következők: a  miniszterelnök 
megbízatásának megszűnése, lemondás, felmentés, illetve természetszerűleg a 
halál.

Mivel az államtitkár politikai elem (politikai felső vezető), ezért tisztsége szo-
rosan kapcsolódik a Kormány megbízatásához, illetve ezen keresztül a miniszter-
elnök személyéhez. Az Alaptörvény 20. cikke szerint a miniszterelnök megbíza-
tása megszűnik az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával; ha 
az Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki, és új 
minisz terelnököt választ; ha az Országgyűlés a miniszterelnök által kezdeménye-
zett bizalmi szavazáson a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki; 
lemondásával; halálával; összeférhetetlenség kimondásával; vagy ha a megvá-
lasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn. (A miniszterelnök megbíza-
tásának megszűnésével a Kormány megbízatása, így a miniszterek megbízatása is 
megszűnik.) Ezekben az esetekben a megszűnés a törvény erejénél fogva követ-
kezik be. A jogalkotó azonban az átmeneti időszakra is megállapít rendelkezé-
seket, mivel elképzelhető, hogy az új államtitkár kinevezése nem esik egybe az 
előző megbízatásnak megszűnésével. Amennyiben az államtitkár megbízatása a 
miniszterelnök megbízatásának megszűnése miatt szűnik meg, az államtitkár az 
új Kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

A megbízatás megszüntetése a munkáltató és a tisztségviselő oldaláról egya-
ránt kezdeményezhető egyoldalúan. A kinevezésről való lemondást az államtitkár 
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kezdeményezi, míg a felmentést a miniszterelnök javasolja. A folyamat – hason-
lóan a kinevezéshez – többszereplős; a miniszterelnök a miniszter véleménye ki-
kérését követően bármikor javaslatot tehet a köztársasági elnöknek az államtitkár 
felmentésére. Az államtitkár mindkét esetben a feltétel bekövetkeztéig gyakorolja 
hatáskörét, tehát itt nem alkalmazható az átmeneti, az új államtitkár kinevezéséig 
tartó időszakra vonatkozó rendelkezés.

A megbízatás tény- és természetszerű megszűnési oka az elhalálozás, ugyanis 
ebben az esetben az ember jogképessége is megszűnik. A halál tényét a halotti 
anyakönyvi kivonat bizonyítja, amely alapja a halál bejelentése az illetékes anya-
könyvvezetőnél, illetve – jelen témakörben kivételesen – a bíróság döntése a halál 
tényének megállapításáról vagy az eltűnt személy holtnak nyilvánításáról. A meg-
bízatás elhalálozás miatti megszűnésének tényét a miniszterelnök előterjesztésére 
a köztársasági elnök állapítja meg. (Tehát nem a halál tényének, hanem a megbí-
zatás megszűnésének a megállapítása a köztársasági elnök feladata.)

204. § [Az államtitkár lemondása]

(1) Az államtitkár a miniszterelnök útján a köztársasági elnökhöz inté-
zett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat megbízatásáról. A nyi-
latkozatot az államtitkár a miniszterhez juttatja el, aki azt haladéktalanul 
továbbítja a miniszterelnöknek.

(2) Lemondás esetén az államtitkár megbízatása megszűnésének idő-
pontját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök határozza meg, 
az azonban nem lehet későbbi a lemondásnak a miniszterelnökhöz történő 
eljuttatását követő harmincadik napnál.

(3) A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.

A megbízatás megszűnést az államtitkár egyoldalú lemondásával kezdeményezi. 
Fontos megjegyezni, hogy felmondásra nincs lehetőség, mert felmondani csak a 
szerződéseket lehet, viszont ez esetben a megbízatás kinevezéssel jött létre, amely 
egyoldalú aktus. A kinevezési eljáráshoz hasonlóan az államtitkár a miniszterelnök 
útján a köztársasági elnökhöz intézi nyilatkozatát. A szolgálati út megtartása ér-
dekében a nyilatkozatot az államtitkár a miniszterhez juttatja el, aki azt haladék-
talanul továbbítja a miniszterelnöknek. Formai követelményként az írásbeliséget 
jelöli meg a törvény. Az időbeliségre viszont nem állapít meg kötelező minimális 
időtartamot, az államtitkár bármikor lemondhat megbízatásáról.

A megszűnés időpontja azonban nem a lemondás benyújtásának napja, ugyanis 
a megbízatása megszűnésének időpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársa-
sági elnök határozza meg. Annak érdekében, hogy túlzottan sokáig ne tartson ez 
az állapot, a megszűnés időpontja nem lehet későbbi a lemondásnak a miniszterel-
nökhöz történő eljuttatását követő 30. napnál.

Mivel a lemondás egyoldalú jognyilatkozat, így annak érvényességéhez elfogadó 
nyilatkozat nem szükséges.
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205. § [Az államtitkár felmentése]

(1) A miniszterelnök a miniszter véleménye kikérését követően bármikor 
javaslatot tehet a köztársasági elnöknek az államtitkár felmentésére.

(2) A miniszterelnök a köztársasági elnöknél az államtitkár felmentését 
kezdeményezi, ha

a) az államtitkár az összeférhetetlenségét a kinevezésétől vagy az 
összeférhetetlenségre okot adó körülmény felmerülésétől számí-
tott harminc napon belül nem szünteti meg, vagy

b) az államtitkár kinevezéséhez szükséges feltételek már nem áll-
nak fenn.

(3) A köztársasági elnök a (2) bekezdés szerinti kezdeményezés esetén 
az államtitkárt e megbízatása alól felmenti.

(4) Felmentés esetén az államtitkár megbízatása megszűnésének idő-
pontját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök határozza meg 
azzal, hogy a (2) és (3) bekezdés szerinti felmentés esetében az időpont 
nem lehet későbbi a miniszterelnök (2) bekezdés szerinti kezdeményezés-
től számított tizenötödik napnál.

A megbízatás egyoldalú megszüntetésének másik esete a felmentés. Szintén iga-
zodva a kinevezés és a lemondás szabályaihoz, a miniszterelnök a miniszter vé-
leménye kikérését követően bármikor javaslatot tehet a köztársasági elnöknek az 
államtitkár felmentésére. Tehát valójában a miniszterelnök kezdeményezi, és az 
eljárásban a miniszternek csak véleményező szerep jut.

A törvény szerint két esetben kötelező az államtitkár felmentésének kezdemé-
nyezése, és ekkor a köztársasági elnöknek sincs mérlegelési jogköre, azaz csakis 
egyféle döntést hozhat; fel kell mentenie az államtitkárt.

a) Az egyik ilyen esetben az államtitkári tisztséggel összeférhetetlen jogviszony 
vagy tény áll fenn, és azt nem szünteti meg az államtitkár. Mivel az államtitkár po-
litikai felső vezetőnek minősül, ezért további munkavégzésre irányuló jogviszonyt 
– ideértve a felügyelőbizottsági tagságot, gazdasági társaság, illetve szövetkezet 
vezető tisztségét, alapítvány kezelőszervezetében betöltött tagságot, valamint az 
érdekképviseleti szervezetben való tisztséget – nem létesíthet, valamint az álláshe-
lyén történő feladatellátásból eredő nyilvános szerepléséért díjazásban nem része-
sülhet (Kit. 182. §). Ez azonban nem akadálya annak, hogy országgyűlési képviselő 
legyen;637 elkülönített állami pénzalap testületében tag legyen; tudományos, okta-

637 Az összeférhetetlenségi okokat az országgyűlési képviselői megbízatással nem rendelkező 
 államtitkár vonatkozásában a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbizottságának tagjaira, a Nem-
zeti Vagyongazdálkodási Tanács tagjaira, az Országos Betétbiztosítási Alap igazgatótanácsá-
nak  tagjaira, a Szanálási Alap igazgatótanácsának tagjaira, a Likviditási Bizottság tagjaira, 
a közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban lévő befektetési alapkezelő irányító 
testületének, illetve felügyeleti feladatokat ellátó irányító testületének tagjaira, valamint az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt., a Magyar Export-Import Bank Zrt. és a Magyar Exporthitel 
Biztosító Zrt. igazgatóságának, illetve felügyelőbizottságának tagjaira, továbbá a Nemzeti Föld-
alapkezelő Szervezet Birtokpolitikai Tanácsának elnökére vagy tagjaira nem kell alkalmazni.
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tói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékeny-
séget végezzen; nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt létesítsen; sportszövetség 
vagy sportegyesület tisztségviselője legyen, illetve hivatásos szolgálati jogviszonya 
a politikai felső vezetői kinevezés időtartamára a Hjt. vagy a Hszt. szabályai szerint 
szüneteljen. Az összeférhetetlenségi okokat közérdekű vagyonkezelő alapítvány 
kuratóriumának tagjaira nem kell alkalmazni. Az összeférhetetlenség megszünte-
tésére a jogalkotó a kinevezésétől vagy az összeférhetetlenségre okot adó körül-
mény felmerülésétől számított 30 napot határoz meg. Ennek eredménytelen eltelte 
automatikusan a felmentés kezdeményezését eredményezi; de ha az összeférhe-
tetlenségi eljárás ideje alatt a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot az 
államtitkár megszünteti, a felmentést mellőzni kell.

b) A másik kötelező felmentési eset, amikor az államtitkár kinevezéséhez szüksé-
ges feltételek – tehát a büntetlen előéletűség és/vagy az országgyűlési képviselők 
választásán választhatóság – már nem állnak fenn. Mivel ezek jellemzően 30 napon 
belül, illetve az összeférhetetlenségi eljárás alatt sem szüntethetők meg, ezért a 
felmentés nem mellőzhető.

A köztársasági elnök a két kötelező felementési ok felmerülése alapján történő 
 kezdeményezés esetén az államtitkárt e megbízatása alól felmenti. A felmentés 
esetén az államtitkár megbízatása megszűnésének időpontját a miniszterelnök 
javas latára a köztársasági elnök határozza meg azzal, hogy az nem lehet későbbi  
a miniszterelnöki kezdeményezéstől számított 15. napnál.

Természetesen más indokok, például bizalomvesztés miatt is kezdeményezhető 
az államtitkár felmentése, azonban erre vonatkozóan nem állapított meg külön ren-
delkezéseket a jogalkotó, tételesen csak azokat az eseteket határozza meg, amikor 
kötelező kezdeményezni az államtitkár felmentését.

A felmentést – a kinevezéshez hasonlóan és a (politikai) felelősséget átvállalva –  
szintén a miniszterelnök ellenjegyzi. A köztársasági elnök felmentési határozata 
megtalálható a Magyar Közlönyben, sok esetben az új államtitkár kinevezésével 
együtt.

A Ksztv. 13. §-a értelmében, ha az államtitkár e tisztségét legalább három évig 
betöltötte, és megbízatása a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével, a 
felmentésével vagy a halálával szűnik meg, a hatáskörgyakorlás megszűnésétől 
számított tizenöt napon belül egy összegben hathavi – lemondás esetén pedig 
háromhavi – illetményével megegyező összegű juttatásra jogosult. Amennyiben 
három évnél hamarabb szűnt meg, de legalább egy évig a tisztségét betöltötte, az 
előbbiekben említett juttatás felére jogosult.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 202–205. §-okhoz
−	 Alaptörvény
−	 Btk.
−	 Hjt.
−	 Hszt.
−	 Kit.
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−	 Ksztv.
−	 régi Ksztv.
−	 Kttv.
−	 1990. évi XXXIII. törvény az államtitkárok jogállásának átmeneti szabályo-

zásáról
−	 1997. évi LXXIX. törvény a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 

és felelősségéről
−	 2008. évi XXVII. törvény az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és 

 fogadalmáról
−	 2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
−	 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet az állami vezetői juttatásokról
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XXIX. FEJEZET

A KORMÁNYMEGBÍZOTT (206–213. §)

Hegyesi Zoltán – Juhász Dezső

Jogpolitikai célok

1. Amint arra a Kommentárnak a kormányhivatalról szóló IV. fejezetében utal-
tunk, a Khtv. 2010. évi elfogadása a magyar területi államigazgatás rendszerváltás 
utáni történetében mérföldkőnek számító jogi aktusnak tekinthető azáltal, hogy 
a Kormány általános hatáskörű területi szervére vonatkozó főbb szabályokat a 
korábbi kormányrendeleti szintű szabályozás helyett törvényben állapította meg 
a  jogalkotó.

A Khtv. a fővárosi és megyei kormányhivatali szervezetrendszert a már meg-
lévő területi közigazgatási szervezeti alapokra építette fel; a törvény 23. § (2) 
bekezdése alapján a kormányhivatalok váltak a korábbi fővárosi és megyei köz-
igazgatási hivatalok jogutódaivá. Erről az alapról kiindulva építette fel a törvényal-
kotó a kormányhivatalok ma ismert szervezeti, feladat- és hatásköri rendszerét, 
jócskán megnövelve ezzel e szervek területi közigazgatásban betöltött jelentő-
ségét. E változások sorában a szerv vezetőjének, egyszemélyi reprezentánsának 
jogállására vonatkozó szabályozás sem maradt érintetlen.

A folyamatos szervezeti integráció, valamint a feladat- és hatáskörök megnöve-
kedése, azok fontossága, számos koordinatív és operatív elemmel való kibővülése 
a kormányhivatalokat messze kiemelte a területi államigazgatási szervek közül.  
A közigazgatás-fejlesztési programokban, stratégiákban megjelenő Jó Állam, és 
annak víziójával összhangban az egységes központi akarat, gyors és torzulásmen-
tes területi végrehajtását is biztosítani kellett, amelyet a jogalkotó a Kormány 
területi képviselője (a kormánymegbízott) jogviszonyának „újrakonstruálásával” 
látott megvalósíthatónak.638

Mindez természetes módon hozta magával, hogy a szerv vezetőjének sem volt 
már adekvát a korábbi jogviszony, ezért ki kellett szakítani a hagyományos „hiva-
talnoki” státusz keretei közül.

A kormányhivatalt és a kormánymegbízott jogviszonyát a jelen formájában ne-
héz bármely más közigazgatási szervhez, illetve annak vezetőjéhez hasonlítani.  
A jogviszony szabályozása hibrid jelleget mutat; a politikai vezetés alatt álló szak-
mai (kormánytisztviselői) apparátus a minisztériumokra emlékeztet, azonban az 
ellátandó – elsősorban hatósági és igazgatási – feladatkör tipikusan a többi területi 
szervéhez hasonló jellegzetességekkel bír.

638 Barta (2013): i. m. 181.
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2. Út a politikai vezetővé válás felé

Annak ellenére, hogy a tisztség közszolgálati (később kormányzati szolgálati, álla-
mi szolgálati) jogviszonytól való eltérései már 2010-ben markánsan megmutatkoz-
tak, a státusz ebben a tekintetben is folyamatosan tovább alakult, formálódott az 
elmúlt évtizedben.

Ennek jellemzői a következőkben összegezhetők.
−	 A Khtv. egy „sui generis”, csak a kormánymegbízottra vonatkozó, ám defi-

niálatlan, „címkézetlen” jogviszonyt hozott létre a kormánymegbízott fog-
lalkoztatására. Ennek a szabályozásnak a két fő jellegzetessége a kineve-
zés határozott ideje – az a Kormány megbízatásának időtartamára szól –, 
továbbá az, hogy a jogviszonyra mögöttes szabályozásként a közszolgálati, 
később pedig a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályokat 
kellett alkalmazni.

−	 A Khtv. szabályozása később kiegészült a kormánymegbízott vegyes – po-
litikai és szakmai – felelősségének deklarálásával.

−	 A kormánymegbízott jogviszonya, jogállása a Kit. megalkotásával rögzült, 
„címkéződött”, amikor is a teljesen újfajta politikai szolgálati jogviszony 
hatálya alá került – hasonlóan például a miniszterhez (vö. Kit. 196–201. §) 
vagy az államtitkárhoz (vö. Kit. 202–205. §) –, ezen belül is politikai veze-
tőként határozta meg a jogalkotó.

−	 Ami a jövő szabályozását illeti, a politikai felső vezetőkkel (miniszterel-
nök, miniszter, államtitkár) való összevetés [vö. Kit. 3. § (3) bek.] és az 
az alapján megállapítható hasonló szabályozási logika, és tartalmi elemek 
alapján felvethető egy olyan fejezet kialakítása a Kit.-ben, amely nemcsak 
a politikai felső vezetőkre vonatkozó közös szabályokat tartalmazza, hanem 
ezek közé emeli a kormánymegbízottat is – vagyis az egyetlen tisztséget, 
amelyet a Kit. politikai vezetőként [Kit. 3. § (4) bek.] azonosít. A már most 
is összevethető szabályozás és hasonló megközelítés miatt egy valamennyi 
politikai vezetőre kiterjedő közös fejezet tovább szilárdítaná az új jogvi-
szonytípust, illetve további egységesítésre is lehetőség nyílna ezáltal.

3. A jogviszony szabályozásának logikája

A kormánymegbízott jogviszonyára vonatkozó szabályozás – a politikai felső ve-
zetőkhöz hasonlóan – háromosztatú, aminek jogpolitikai célja egyértelműen a kü-
lönféle jogiszonyok lehetőség szerinti egységes felépítése a kormányzati szolgá-
lati jogviszony bázisán, továbbá a normatakarékossági célkitűzések, amelyeknek 
eredménye kizárólag a főszabálytól eltérő szabályozás kibontása, az ismétlések 
elkerülése.

A tisztségviselőre vonatkozó rendelkezések a következők szerint ismerhetők 
meg:

−	 A kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok alkalmazása; 
generális mögöttes szabályozásként a Kit. kormányzati szolgálati jogvi-
szonyra vonatkozó szabályai érvényesülnek.
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−	 A kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok kizárása; a Kit. 
tételesen listázza azokat a jogintézményeket, amelyeknél a kormányzati 
szolgálati jogviszony rendelkezései nem alkalmazhatók.

−	 Speciális szabályok megállapítása adott kérdésben; végül az utóbbi, nem 
alkalmazható főszabályok esetében ellenőrizni szükséges, hogy azt azért 
kell figyelmen kívül hagyni a kormánymegbízott esetében, mert a) az adott 
jogviszony egy politikai vezető esetében nem értelmezhető vagy csekély 
praktikus jelentőséggel bírna, ezért fel sem merül az alkalmazása, vagy b) 
a jogintézményt eltérő részletszabályozás mellett kell alkalmazni.

Az alábbiakban az utóbbi, speciális szabályozási elemeket vesszük számba.

4. A fentieken túl kiemelendő továbbá, hogy az R4. 10. § (2) bekezdése alapján a 
kormányhivatal kormánytisztviselői és munkavállalói felett a munkáltatói jogokat 
a kormánymegbízott gyakorolja. E szabály nem tipikus, hiszen főszabály [vö. Kit. 
81. § (1) bek.] szerint a hivatali szervezet vezetője gyakorolja a munkáltatói jogo-
kat a közigazgatásban.639

A kormánymegbízott ezen felül a járási hivatal vezetője helyett – célhoz kötöt-
ten, meghatározott esemény bekövetkezte esetén, továbbá a szakkérdések elbí-
rálásával összefüggő feladatok hatékony ellátása érdekében [R4. 10. § (5) bek.] –  
gyakorolja a járási hivatal kormánytisztviselői és munkavállalói tekintetében a 
munkaidő-beosztás meghatározására, a rendkívüli munkaidő elrendelésére, a fel-
adatok ellátásához szükséges tájékoztatás és iránymutatás megadására vonatkozó 
munkáltatói jogokat is [R4. 10. § (4) bek.].

Az előző kérdésekhez kapcsolódóan fontos megemlítenünk a kormánymeg-
bízott ún. „vétójogát” is, amellyel a jogalkotó a szerv vezetője számára lehető-
séget biztosít arra, hogy adott esetben megakadályozza a járási hivatalvezető 
munkáltatói jogköre keretébe tartozó, kinevezésről vagy felmentésről meghozott 
döntését (javaslatát). Az eljárás menetét az R4. 10. § (3) bekezdése határozza  
meg. A hivatkozott bekezdés alapján a hivatalvezető a kinevezni, illetve felmenteni 
javasolt személyről tájékoztatja a kormánymegbízottat, aki a kinevezni javasolt 
személlyel, illetve a felmentéssel szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon 
belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki kormánytisztviselő-
nek, illetve nem menthető fel. A kifogásra vonatkozóan a szabályozás – hasonlóan 
a Kit.-nek például a minisztériumi apparátussal kapcsolatos kifogásolási jogához, 
lásd különösen a Kit. 221. §-a, 234. §-a, valamint 263. §-a szerinti kifogásolási 
jogot – nem állapít meg feltételeket. A hatályos jogi szabályozás tehát lényegében 
a kiválasztási eljárás egyfajta koncentrációjaként is felfogható.640

639 Ez a szabály érvényesül egyebek közt a minisztériumok vagy a helyi önkormányzatok pol-
gármesteri hivatalai esetén is.

640 A témáról lásd részletesen: Szalai (2020): i. m. 109–110.
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Magyarázat a Kit. §-aihoz

206. § [A kormánymegbízott jogviszonyára alkalmazandó szabályok]

(1) A kormánymegbízott politikai szolgálati jogviszonyára – ha e törvény 
eltérően nem rendelkezik – a kormányzati szolgálati jogviszonyra és a 
kormánytisztviselőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(2) A kormánymegbízott politikai szolgálati jogviszonyára e törvénynek a 
kormányzati szolgálati jogviszonyra és a kormánytisztviselőre vonatkozó,

a) a szolgálati jogviszony alanyaival,
b) a Magyar Kormánytisztviselői Karban betöltött tagsággal,
c) a munkáltatói jogkör gyakorlásával,
d) a szolgálati jogviszony létesítésével és a kinevezés módosítá sával,
e) a kötelező részmunkaidő kikötésével,
f) a jogviszony megszűnésével, megszüntetésével,
g) a képzéssel és a továbbképzéssel,
h) a tanulmányi szerződéssel,
i) a hivatásetikával,
j) az együttalkalmazási tilalommal és az összeférhetetlenséggel,
k) a rendkívüli munkaidő, az ügyelet és a készenlét ellenértékével,
l) az alap- és pótszabadsággal – ide nem értve a 128. § (8) bekez-

dése és a 155. § szerinti pótszabadságot –,
m) a kinevezéstől eltérő foglalkoztatással,
n) a teljesítményértékeléssel,
o) az illetménnyel,
p) az álláshelyi és a szolgálati elismeréssel,
q) a lakhatási jellegű támogatásokkal,
r) a közszolgálati döntőbizottsági eljárással és a jogvitával, és
s) a kormánytisztviselői érdekegyeztetéssel

kapcsolatos rendelkezéseit nem kell alkalmazni.

Amint arra már a fentiekben utaltunk, a jelzett háromosztatú szabályozás logikai 
lépéseit fekteti le e szakasz. A könnyebb áttekinthetőség érdekében indokolt a 
fenti felsorolásban élesen elkülöníteni egymástól az egészében nem alkalmazandó 
rendelkezéseket, valamint a speciális, a fejezetben kifejezetten eltérő tartalommal 
szabályozott jogintézményeket.

1. A kormánymegbízott esetében – jellegük folytán – nem alkalmazandók a kor-
mányzati szolgálati jogviszony szabályai közül:

−	 a jogviszony alanyaira (Kit. 79–80. §);
−	 a Magyar Kormánytisztviselői Karban való tagságra [Kit. 76. § (3) bek.];
−	 a kinevezés módosítására (Kit. 89. §);
−	 a kötelező részmunkaidő kikötésére (Kit. 158. §);
−	 a képzésre és továbbképzésre (Kit. 97. §);
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−	 a tanulmányi szerződésre [Kit. 151. § (3)–(16) bek.];
−	 a hivatásetikára (Kit. 92. §);
−	 az együttalkalmazási tilalomra [Kit. 95. § (1)–(2) bek.];
−	 a rendkívüli munkaidő, az ügyelet és a készenlét ellenértékére [Kit. 124. § 

(1)–(5), (7) bek.];
−	 a kinevezéstől eltérő foglalkoztatásra (Kit. 99–103. §);
−	 a teljesítményértékelésre (Kit. 96. §);
−	 az álláshelyi és a szolgálati elismerésre (Kit. 144–145. §);
−	 a lakhatási jellegű támogatásokra (Kit. 149. §);
−	 a közszolgálati döntőbizottsági eljárásra és a jogvitára (Kit. 167–168. §), 

valamint
−	 a kormánytisztviselői érdekegyeztetésre (Kit. 170–172. §) vonatkozó sza-

bályok.

A felsorolt szabályok túlnyomó többségének kizárása evidensnek hat. A kizárt 
szabályok közül a jövőben – egy még egységesebb szabályozás érdekében – meg-
fontolandó lehet ugyanakkor a Kormány munkáltatói minőségének alkalmazhatóvá 
tétele. Annak ellenére, hogy a munkáltatói jogkör tényleges gyakorlása törvényi 
szinten rendezett, a kormányzati igazgatás személyi állománya egységességének 
erősítése érdekében mégis fontos lenne ennek deklarálása.

2. Az alábbi jogintézményekre pedig – a főszabályok alkalmazásának kizárását 
követően – sajátos rendelkezéseket állapít meg a Kit.:

−	 a munkáltatói jogkör gyakorlása (általános szabály a Kit. 81. §);
−	 a jogviszony létesítése (általános szabály a Kit. 82–88. §);
−	 a jogviszony megszűnése és megszüntetése (általános szabály a Kit. 104–

117. §);
−	 az összeférhetetlenség [általános szabály a Kit. 95. § (3)–(14) bek.];
−	 a szabadság (általános szabály a Kit. 128. §);
−	 az illetmény (általános szabály a Kit. 134. §) vonatkozásában.

3. Itt szükséges végül megjegyezni, hogy a kormánymegbízottra vonatkozó XXIX. 
fejezet továbbá tartalmaz a fent említettekhez képest tisztán kiegészítő szabályo-
kat is, e körben kell a 212–213. §-t említeni (fegyelmi és kártérítési felelősségre, 
vagyonnyilatkozat-tételre).

207. § [A kormánymegbízott kinevezése]

(1) A kormánymegbízottat a kormányhivatal irányítására kormányren-
deletben kijelölt miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti 
fel. A kormánymegbízott felett – a kinevezés és a felmentés kivételével –  
a munkáltatói jogokat a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben 
kijelölt miniszter gyakorolja.
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(1a) A kormánymegbízott szabadsága tekintetében az e törvény  szerinti 
munkáltatói jogköröket – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően – a kor-
mányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter által kije-
lölt politikai felsővezető gyakorolja.

(2) Kormánymegbízottá olyan büntetlen előéletű személy nevezhető ki, 
aki az országgyűlési képviselők választásán választható.

(3) A kormánymegbízott a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek 
hiányában a kinevezésével hivatalba lép. A kinevezett kormánymegbízott 
a miniszterelnök előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és foga-
dalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.

(4) A miniszterelnök a kormánymegbízott részére – megbízatásának idő-
tartamára, kormánymegbízotti jogállásának igazolására – igazolványt állít 
ki. Az igazolvány a kormánymegbízott nevét, arcképmását és a betöltött 
tisztség megnevezését tartalmazza.

1. A szintén a Kormány irányítása alatt álló kormányzati főhivatalhoz hasonlóan a 
kormányhivatal vezetőjét is a miniszterelnök nevezi ki, amit miniszteri javaslattétel 
előz meg. A kormánymegbízott a köztársasági elnök előtt esküt tesz. A kormány-
megbízott kiválasztási eljárásának és kinevezésének pontos menetét sem a Kit., 
sem pedig más jogforrás nem szabályozza.

A kormánymegbízott feletti munkáltatói jogok gyakorlása kapcsán három szintet 
különíthetünk el:

−	 miniszterelnök: kinevezés és felmentés;
−	 a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter által kijelölt államtitkár: sza-

badságolás;
−	 a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter: minden egyéb munkáltatói 

intézkedés (például juttatások, támogatások megállapítása, illetmény meg-
állapítása);

Míg a jogalkotó a kormányhivatal elődszervének – vagyis a közigazgatási hiva-
talnak – a vezetőjére vonatkozóan sokáig állam- és jogtudományi végzettséget, 
később bármilyen felsőfokú végzettséget és 5 éves vezetői tapasztalatot írt elő, 
addig a kormánymegbízottakra vonatkozóan nem határozott meg ilyen jellegű sza-
bályokat.

2. A Kit. a kormánymegbízottra – hasonlóan a többi politikai pozícióhoz – a kine-
vezési feltételeket (választhatóság, büntetlen előélet) úgy állapítja meg, hogy a ki-
nevező a lehető legszélesebb körben érvényesíthesse a jogilag nehezen körülírható 
alkalmassági kritériumokat, mint például:

−	 a rátermettség;
−	 a döntésképesség;
−	 a vezetői attitűd;
−	 a társadalmi beágyazottság és az érdekérvényesítő képesség;
−	 a bizalmi szempontok és a lojalitás;
−	 az állandó rendelkezésre állás.
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Az állam, illetve a Kormány területi képviselőjének (azaz a kormánymegbízott-
nak) a kiválasztása a legtöbb országban szintén politikai döntés. Ezzel kapcsolat-
ban jegyezhető meg, hogy a leggyakoribb tisztség vagy foglalkozás a kinevezésü-
ket megelőzően minden országban a közszolgálati vagy a politikai pálya.641

208. § [A kormánymegbízott összeférhetetlensége]

(1) A kormánymegbízott további munkavégzésre irányuló jogviszonyt 
nem létesíthet, nem lehet országgyűlési képviselő, helyi önkormányzati 
képviselő, fővárosi, megyei közgyűlés tagja, polgármester, megyei köz-
gyűlés elnöke, főpolgármester, alpolgármester, megyei közgyűlés alelnö-
ke, főpolgármester-helyettes, nemzetiségi önkormányzat elnöke és nem-
zetiségi önkormányzati képviselő.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezés nem akadálya annak, 
hogy a kormánymegbízott – a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye 
nélkül – tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom 
alá eső szellemi tevékenységet végezzen és nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszonyt létesítsen.

Általánosságban megállapítható, hogy a kormánymegbízottra rendkívül szigorú 
össze férhetetlenségi szabályok vonatkoznak, amennyiben a Kit. – az egyéb tisztsé-
geknél már megszokott ún. gyakorolható tevékenységek kivételekkel – semmilyen 
munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését nem engedi meg számára.

A Khtv. közlönyállapota a kormánymegbízottakra vonatkozóan hasonló össze-
férhetetlenségi szabályokat állapított meg azzal az eltéréssel, hogy a kormány-
megbízottak lehettek országgyűlési képviselők. Az Ogytv. 153. §-a szigorított a 
korábbi szabályozáson, így a 2014. évi Országgyűlés alakuló ülésének napjától 
ez nem lehetséges. Az összeférhetetlenség kiterjesztésével a jogalkotó elhatárolta 
egymástól a Kormányhoz, illetve a miniszterelnökhöz kötődő területi közigazgatási 
tisztségviselőket, valamint a nemzet képviseletét a szabad mandátum elve alapján 
ellátó országgyűlési képviselőket. A jelenlegi összeférhetetlenségi szabályok már a 
munkájára hivatásszerűen tekintő, professzionális kormánymegbízotti státusz be-
töltését garantálják.

A szabályozás egyértelműen a tisztség kizárólagosságát mutatja, illetve az össze-
férhetetlenség mint jogintézmény azon rendeltetését, amely az érintett független és 
befolyásmentes tevékenységét biztosítja.

641 Nemzetközi összehasonlításra irányuló empirikus kutatás készült az AERTE (Association 
Européenne de Représentants Territoriaux de l’Etat, angolul: Europe-an Association of 
 State Territorial Representatives, EASTR) és az OECD közreműködése keretében 2015-ben, 
amelynek eredményei összefoglalására részletesen lásd: Temesi István (2016): Az állam 
területi képviselete Európában. Pro Publico Bono – Magyar közigazgatás, 2016/3. Az AERTE 
az állam, illetve a kormány területi képviselőinek nemzetközi szervezete. https://www.
aerte-asso.org/content/aerte-0 (2020. 12. 07.)

https://www.aerte-asso.org/content/aerte-0
https://www.aerte-asso.org/content/aerte-0


700

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

209. § [A kormánymegbízott megbízatásának megszűnése]

(1) A kormánymegbízott megbízatása megszűnik:
a) a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével,
b) lemondásával,
c) felmentésével,
d) halálával,
e) ha az országgyűlési képviselők választásán már nem választható,
f) összeférhetetlenségének megállapításával,
g) közös megegyezéssel.

(2) Ha a kormánymegbízott megbízatása a miniszterelnök megbízatásá-
nak megszűnésével szűnt meg, az új Kormány megalakulásáig gyakorolja 
hatáskörét.

A kormánymegbízott megbízatása megszűnhet felmentéssel is, amely tulajdon-
képpen a kormánymegbízott tisztségéből történő visszahívását jelenti. A kormány-
megbízott felmentését nem kell megindokolni. Annak ellenére azonban, hogy az 
indokolás nélküli felmentésre van jogi lehetőség, ez részben politikai, részben pe-
dig stabilitási szempontok miatt nem gyakori.

A Kit. a megbízatás megszűnése körében szükségszerű esetköröket nevesít, 
egyetlen jogcímet leszámítva; szembeötlő, hogy a kormánymegbízott jogviszonya 
közös megegyezéssel is megszüntethető, ellentétben a politikai felső vezetőkkel, 
ahol a szabályozás ilyen jogcímet nem ismer. A jövőre nézve megfontolható egy 
olyan szabályozás kialakítása, amely az ilyen magas megbízatásban álló tisztség-
viselők esetében egységesen nem alkalmazza a közös megegyezéssel történő meg-
szüntetés lehetőségét.

Figyelemmel arra, hogy a kormánymegbízott szolgálata a Kormány megbíza-
tásának idejéhez van kötve, a szabályozás – az ügyvezető Kormányhoz, illetve 
a kormánytag szolgálatához hasonlóan – előírja, hogy a kormánymegbízott az új 
Kormány megalakulásáig gyakorolja a hatáskörét.

210. § [A kormánymegbízott illetménye és juttatásai]

(1) A kormánymegbízott illetményét a kormányhivatal irányítására kor-
mányrendeletben kijelölt miniszter állapítja meg. A kormánymegbízott 
havi illetménye megegyezik a közigazgatási államtitkár illetményével.  
A kormánymegbízott kormányrendeletben meghatározott juttatásokra 
jogosult.

(2) A kormánymegbízott a megbízatásának időtartama és a miniszterel-
nök megbízatásának megszűnése esetén az új Kormány megalakulásáig 
tartó hatáskörgyakorlás időtartama alatt a társadalombiztosítás ellátása-
ira való jogosultság szempontjából kormányzati szolgálati jogviszonyban 
foglalkoztatott biztosítottnak, illetménye nem önálló tevékenységből szár-
mazó, járulékalapot képező jövedelemnek minősül.
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(3) A kormánymegbízott megbízatásának időtartama és a miniszterelnök 
megbízatásának megszűnése esetén az új Kormány megalakulásáig tartó 
hatáskörgyakorlás időtartama kormányzati szolgálati jogviszonyban töl-
tött időnek számít.

(4) Ha a kormánymegbízott megbízatása megszűnt, illetménye és jutta-
tásai addig illetik meg, amíg a (3) bekezdés alapján gyakorolja hatáskörét.

(5) Ha a kormánymegbízott e tisztségét legalább három évig  betöltötte, 
és megbízatása a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével, a fel-
mentésével vagy a halálával szűnik meg, a hatáskörgyakorlás megszű-
nésétől számított tizenöt napon belül egy összegben hathavi – lemondás 
esetén háromhavi – illetményével megegyező összegű juttatásra jogosult, 
amelyre a (2) bekezdést kell alkalmazni.

(6) A kormánymegbízott halála esetén az (5) és (7) bekezdés szerinti 
juttatás a kormánymegbízott házastársát, ennek hiányában élettársát (a 
továbbiakban együtt: özvegy) – özvegy hiányában a kormánymegbízott 
örökösét, több örökös esetén örököseit – illeti meg.

(7) Ha a kormánymegbízott megbízatása az (5) bekezdésben meghatá-
rozott okokból három évnél hamarabb szűnt meg, de legalább egy évig a 
tisztségét betöltötte, az (5) bekezdésben megjelölt juttatás felére jogo-
sult.

(8) Ha a kormánymegbízott a megbízatásának megszűnését követően 
politikai felsővezetői, szakmai felsővezetői, vagy újabb kormánymegbí-
zotti megbízatást kap, az (5) és (7) bekezdésben meghatározott juttatás 
összege megegyezik a hatásköre gyakorlásának megszűnésétől az új meg-
bízatással összefüggő hivatalba lépéséig terjedő időre járó illetménnyel.

(9) A (8) bekezdést kell alkalmazni akkor is, ha a kormánymegbízott 
megbízatása összeférhetetlenség címén azért szűnik meg, mert országy-
gyűlési képviselővé vagy európai parlamenti képviselővé választják.

(10) A kormánymegbízott végkielégítésre és felmentési időre, továbbá 
álláshelyi és szolgálati elismerésre nem jogosult.

(11) Az (5) és (7) bekezdésben meghatározott időtartam számításánál 
a folyamatos kormánymegbízotti megbízatásban töltött időt – a hatáskör-
gyakorlás megszűnésétől az új megbízatással összefüggésben a hivatalba 
lépésig terjedő, legfeljebb hat hónapos, valamint a megbízatás megszűné-
sétől a hatáskörgyakorlás megszűnéséig terjedő megszakítást a folyama-
tosság szempontjából nem számítva – egybe kell számítani.

A kormánymegbízott közigazgatási államtitkári mértékű illetményre jogosult.
Az illetményen felül járó juttatásokat az állami vezetői juttatásokról szóló 

275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete állapítja meg. A kormányrende-
letben foglalt szabályozás értelmében a kormánymegbízott juttatásai megegyez-
nek a helyettes államtitkár e Kommentárban is ismertetett juttatásaival, a követ-
kező három eltéréssel:

−	 hivatalos külföldi utazása során nem veheti igénybe a repülőtéri kormány-
váró helyiségeket;
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−	 vonattal történő hivatalos utazása esetén nem jogosult az első osztály 
igénybevételére;

−	 a személygépjárművel kapcsolatos juttatások közül e rendelet szerinti költ-
ségátalányra nem jogosult.

A kormánymegbízottat a Kit. szerinti végkielégítés nem illeti meg, de ha meg-
bízatása a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével, a felmentésével vagy a 
halálával szűnik meg, hathavi illetménynek megfelelő juttatásra jogosult, feltéve, 
hogy tisztségét legalább három évig betöltötte. Lemondása esetén háromhavi jut-
tatásra jogosult, ha legalább három évig töltötte be a tisztséget. Egy és három év 
közötti szolgálat esetében a juttatás háromhavi – lemondás esetében másfél havi –  
illetmény összegének felel meg.

A tisztség legalább három évig tartó betöltése

Hathavi illetménynek  
megfelelő juttatás

Háromhavi illetmény illetménynek 
 megfelelő juttatás

megbízatása a miniszterelnök megbíza-
tásának megszűnésével, a felmentésével 
vagy a halálával szűnik meg

lemondása esetén

A tisztség egy év három év közötti időtartamban való betöltése

Háromhavi illetménynek  
megfelelő juttatás

Másfél havi illetménynek  
megfelelő juttatás

megbízatása a miniszterelnök megbíza-
tásának megszűnésével, a felmentésével 
vagy a halálával szűnik meg

lemondása esetén

52. táblázat: A kormánymegbízottnak járó juttatások a tisztség megszűnése,  
megszüntetése után

Újabb politikai vagy szakmai felső vezetői vagy kormánymegbízotti kinevezés, 
illetve országgyűlési vagy európai parlamenti képviselővé választás esetén a meg-
bízatás megszűnése esetére járó juttatás összege megegyezik a hatásköre gyakor-
lásának megszűnésétől az új megbízatással összefüggő hivatalba lépéséig terjedő 
időre járó illetménnyel.

211. § [A kormánymegbízott szabadsága]

(1) A kormánymegbízottat minden naptári évben harmincöt munkanap 
alapszabadság illeti meg. A kormánymegbízottat rendkívüli munkavégzé-
se után külön szabadidő nem illeti meg.
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(2) Ha a kormánymegbízottat legkésőbb a hatáskörgyakorlásának meg-
szűnésétől számított harminc napon belül ismételten kormánymegbízottá 
nevezik ki, politikai felsővezetővé választják meg vagy nevezik ki, vagy 
szakmai felsővezetővé nevezik ki, a ki nem adott szabadságát az új ki-
nevezéssel vagy megválasztással érintett kormánymegbízotti megbízatás, 
illetve politikai szolgálati jogviszony vagy kormányzati szolgálati jogvi-
szony alapján járó szabadsághoz hozzá kell számítani.

Amint azt a fentiekben láthattuk, a kormánymegbízott illetménye a közigazgatá-
si államtitkáréhoz igazodik. Hasonló a szabályozás a kormánymegbízott 35 mun-
kanap alapszabadsága tekintetében, azzal a különbséggel, hogy a közigazgatási 
államtitkár esetében 20 munkanap alapszabadságról és ezen felül 15 munkanap 
vezetői pótszabadságról beszélhetünk (a kormánymegbízott külön vezetői pótsza-
badságban nem részesül).

A szabadság szabályozásánál a Kit. tisztségviselőire vonatkozó szabályozás egy-
ségessé tétele érdekében indokolt lenne kifejezetten rendelkezni a tárgyévi sza-
badság kiadási és kivételi kötelezettségéről, a szabadság halmozásának tilalmáról.

212. § [A kormánymegbízott fegyelmi és a kártérítési felelőssége]

(1) A kormánymegbízott a tisztségéből eredő kötelezettség vétkes meg-
szegésével okozott kárért való fegyelmi, illetve kártérítési felelősségével 
összefüggésben a munkáltatói jogkör gyakorlója a kormányhivatal irányí-
tására kormányrendeletben kijelölt miniszter.

(2) A kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter 
által a fegyelmi, illetve kártérítési felelősség megállapítása iránt indított 
eljárásban tanács jár el, amelynek tagjait a kormányhivatal irányítására 
kormányrendeletben kijelölt miniszter jelöli ki. A kijelölt vizsgálóbiztos-
nak legalább államtitkári megbízatást betöltő politikai felsővezetőnek kell 
lennie.

A Kit. XXI. fejezetében rögzített fegyelmi és kártérítési felelősség tekintetében a 
Kit. kormánymegbízottakra vonatkozó előírásai nem tartalmaznak eltérő, csupán 
kiegészítő szabályozást. Rögzíti, hogy a felelősség érvényesítésével kapcsolatban 
a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja [ami egyébként a Kit. 207. § (1) be-
kezdéséből is megállapítható], továbbá a fegyelmi, illetve a kártérítési felelősséget 
vizsgáló tanács felállítására vonatkozó szabályokat rendezi.

213. § [A kormánymegbízott vagyonnyilatkozata]

(1) A kormánymegbízott a megbízatása keletkezését követő harminc na-
pon belül, majd azt követően évente, valamint a megbízatásának meg-
szűnését követő harminc napon belül az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
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kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 
szerinti vagyonnyilatkozatot tesz, amelyhez csatolni köteles a vele közös 
háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek Vnytv. szerinti 
vagyonnyilatkozatát.

(2) A vagyonnyilatkozatot a kormányhivatal irányítására kormányrende-
letben kijelölt miniszter kezeli.

(3) A Vnytv. 9. §-át, 10. §-át és 14-16. §-át kell alkalmazni a kormány-
megbízottal szemben lefolytatható vagyongyarapodási vizsgálat, valamint 
a kormánymegbízott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségszegése ese-
tén.

A kormánymegbízottat – 2015. április 1-jétől – vagyonnyilatkozat-tételi kötelezett-
ség terheli. A Kit. a politikai felső vezetőkhöz hasonlóan – átláthatósági okokból – 
rendelkezik a kormánymegbízott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről.

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszegése esetére a Kit. a Vnytv. 
9–10. §-ában meghatározott általános jogkövetkezményeket (felszólítás, jogvi-
szony megszüntetése/megszűnése, illetve alkalmazási tilalom) rendeli alkalmazni. 
A Vnytv. 14–16. §-a a tisztázatlan eredetű jövedelem gyanúja esetén vagyongya-
rapodási vizsgálatot tesz lehetővé az arra kötelezett és a vele egy háztartásban élő 
hozzátartozó tekintetében.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 206–213. §-okhoz
−	 Khtv.
−	 Kit.
−	 Ogytv.
−	 Vnytv.
−	 R4.
−	 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet az állami vezetői juttatásokról
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XXX. FEJEZET

A TANÁCSADÓ POLITIKAI SZOLGÁLATI JOGVISZONYA 
(214–218. §)

Juhász Dezső – Vértesy László

Jogpolitikai célok

A Kit. 214–218. §-a két nagy személyi kört tárgyal: politikai tanácsadó és főtanács-
adó; valamint a kabinetfőnök. A Kit. 3. §-a együtt, a tanácsadó kifejezés alatt 
kezeli mindhármat. A törvény mindegyikükkel kapcsolatosan megállapítja a poli-
tikai szolgálati jogviszonyra és a munkáltatói jogkör gyakorlására vonatkozó sza-
bályokat, továbbá a politikai tanácsadó esetében az illetményre és szabadságra is 
kitér. Mindegyik tanácsadóval kapcsolatban irányadó az általános klauzula, hogy a 
Kit.-ben nem szereplő megbízatás és tisztség kormányzati feladatok teljesítésére 
nem adható.

A tanácsadás helye A tanácsadói 
 feladat tárgya

A munkáltatói jog 
gyakorlója

Politikai 
 tanácsadó és 
főtanácsadó

 – a közigazgatási mi-
nőségpolitikáért és 
személyzetpolitiká-
ért felelős minisz-
ter által vezetett 
minisztérium

 – miniszterelnök 
tevékenysége

 – Kormány döntései-
nek előkészítése

 – közigazgatási mi-
nőségpolitikáért és 
személyzetpolitiká-
ért felelős miniszter

 – az általános politi-
kai koordinációért 
felelős miniszter 
által vezetett mi-
nisztérium

 – miniszterelnök 
tevékenysége

 – Kormány döntései-
nek előkészítése

 – általános politikai 
koordinációért fele-
lős miniszter

 – miniszteri kabinet  – miniszter tevé-
kenysége

 – miniszter

 – államtitkári kabinet 
(állam titkári titkár-
ság)

 – államtitkár tevé-
kenysége

 – államtitkár

Kabinetfőnök

 – miniszteri  
kabinet

 – miniszter 
 tevékenysége

 – miniszter

 – államtitkári  kabinet  – államtitkár 
 tevékenysége

 – miniszter és 
 államtitkár

53. táblázat: A tanácsadók rendszere (Vértesy László szerkesztése)
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Amint arra a Kommentárnak a Kit. bevezető rendelkezéseiről szóló fejezetében, 
a Kit. fontosabb koncepcionális célkitűzéseinek az ismertetésekor kitértünk, az új 
kódex egyik leglényegesebb célkitűzése volt a kormányzati igazgatás személyi állo-
mányának egyik oldalról az egységes kódex alá rendelése – ideértve a  területi 
kormányzati igazgatás állományát is –, másik oldalról azonban a kormányzati igaz-
gatás politikai és szakmai szintjének, továbbá az ezen kívüli különleges megbí-
zatásoknak (lásd biztosok) az éles és világos, pontos elkülönítése. E célkitűzés 
jegyében született meg a politikai szolgálati jogviszony, amelynek egyik halmazát 
képezik a tanácsadók. A tanácsadók közé a politikai tanácsadót, a politikai főta-
nácsadót és a kabinetfőnököt kell érteni.

A tanácsadói tisztség legfőbb jellemzője, hogy járulékos, ami azt jelenti, hogy 
önállóan tanácsadói kinevezés nem adható, minden esetben a tanácsadó egy poli-
tikai felső vezetőhöz kapcsolódik. A jogviszony szempontjából ez leginkább abban 
mutatkozik meg, hogy kinevezésének időtartama az adott felső vezető hatáskör-
gyakorlásáig szól. Tartalmi szempontból, a valóságban a tanácsadói feladatellátás 
relatíve kötetlen, a feladatok a segített politikai felső vezető egyedi elvárásaihoz 
igazodnak, illetve abban fontos szerepet játszik a bizalmi elem.

A tanácsadókkal kapcsolatos jogpolitikai célkitűzések közé tartozott – a titulusok 
számának csökkentése keretében – a már a Kttv. által is ismert politikai tanács-
adói és politikai főtanácsadói tisztségek egybevonása. A főtanácsadóval kapcsolat-
ban szükséges megjegyezni, hogy a jogviszony tekintetében semmilyen különbség 
nincs egy tanácsadóhoz képest, vagyis a főtanácsadói tisztség kizárólag egy formá-
lis, rangbéli különbséget jelöl.

A kabinetfőnökre vonatkozó szabályozásban a Kit. radikális változást hozott. 
Amíg a Kttv. szabályozása alapján a kabinetfőnöki pozíció akár (fő)tanácsadóként, 
akár főosztályvezetőként is betölthető volt, addig a Kit. a fentebb már jelzett jog-
viszonytisztítás jegyében elvi éllel mondta ki, hogy a kabinetfőnöki pozíció kizáró-
lag politikai szolgálati jogviszony keretében tölthető be (ide nem értve a speciális 
 vezényléses eseteket).

Magyarázat a Kit. §-aihoz

214. § [A politikai tanácsadó és főtanácsadó politikai szolgálati jog-
viszonya]

(1) Politikai tanácsadó és főtanácsadó (e § alkalmazásában a továbbiak-
ban együtt: politikai tanácsadó)

a) a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért fe-
lelős miniszter által vezetett minisztériumban a miniszterelnök 
tevékenységéhez és a Kormány döntéseinek előkészítéséhez,

b) az általános politikai koordinációért felelős miniszter által veze-
tett minisztériumban a miniszterelnök tevékenységéhez és a Kor-
mány döntéseinek előkészítéséhez,

c) a miniszteri kabinetben a miniszter tevékenységéhez,
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d) az államtitkári kabinetben vagy – ennek hiányában – az államtit-
kári titkárságon az államtitkár tevékenységéhez

közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására teljesíthet szolgálatot.
(2) A politikai tanácsadó kinevezése a miniszterelnök, a miniszter vagy 

az államtitkár megbízatásának idejére, vagy a megbízatás megszűnése 
esetén a miniszterelnök, a miniszter vagy az államtitkár hatáskörgyakor-
lása idejére szól.

(3) A miniszteri kabinetben legfeljebb 15, az államtitkári kabinetben 
vagy – ennek hiányában – az államtitkári titkárságon legfeljebb 8 politikai 
tanácsadói álláshely létesíthető.

(4) A politikai tanácsadó politikai szolgálati jogviszonyára a jelen feje-
zetben foglalt eltérésekkel e törvénynek a kormányzati szolgálati jogvi-
szonyra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

(5) A politikai tanácsadóra nem kell alkalmazni a kormányzati szolgálati 
jogviszony

a) kinevezés időtartamával,
b) kiválasztással,
c) végkielégítéssel,
d) jogviszonyváltással,
e) illetménnyel,
f) pótszabadsággal – ide nem értve a 128. § (8) bekezdése és a 

155. § szerinti pótszabadságot –,
g) teljesítményértékeléssel,
h) a képzéssel, továbbképzéssel, és
i) álláshelyi és szolgálati elismeréssel

kapcsolatos rendelkezéseit.
(6) A politikai tanácsadó a kormánytisztviselőkre vonatkozó szabályok 

szerint közigazgatási alap- és szakvizsgát tehet. A vizsgák költségei a po-
litikai tanácsadót terhelik, amelyeket a kormányzati igazgatási szerv át-
vállalhat.

1. A politikai tanácsadó, a főtanácsadó, valamint a kabinetfőnök politikai szolgálati 
jogviszonyára a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseket 
kell alkalmazni. Jogállásukat és feladatukat tekintve a minisztériumban vagy a mi-
niszteri, államtitkári kabinetben tevékenykednek, és a miniszterelnök, a miniszter, 
az államtitkár tevékenységéhez, valamint a Kormány döntéseinek előkészítésé-
hez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására teljesítenek szolgálatot. A törvény 
nem határoz meg a kinevezéshez szükséges képzettségi és/vagy egyéb feltétele-
ket. A jelentős egyszerűsítés annak érdekében történt, hogy a munkáltatói jogkör 
gyakorlója az adott feladathoz igazodva maga határozhassa meg, hogy milyen 
végzettség és egyéb képességek, kompetenciák birtokában tölthető be tanácsadói 
álláshely.
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A politikai tanácsadó és főtanácsadó általánosságban a miniszteri kabinetben 
a miniszter tevékenységéhez, illetve az államtitkári kabinetben vagy – ennek hi-
ányában – az államtitkári titkárságon az államtitkár tevékenységéhez közvetlenül  
kapcsolódó feladatokban vesz részt. Jogviszonya politikai szolgálati jogviszony.  
A törvény azonban két minisztériumot külön kiemel, így a közigazgatási minőség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium-
ban, továbbá az általános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumban a tanácsadás közvetlenül a miniszterelnök tevékenységéhez és a 
Kormány döntéseinek előkészítéséhez is kapcsolódhat.

2. A korlátozások egyfelől a megbízatás ellátásának időtartamára, másfelől a ta-
nácsadók létszámára vonatkoznak.

Az időbeliséget érintően a kinevezés – annak politikai jellege miatt – a minisz-
terelnök, a miniszter vagy az államtitkár megbízatásának idejével egyezik meg, 
vagy a megbízatás megszűnése esetén a miniszterelnök, a miniszter vagy az állam-
titkár hatáskörgyakorlása idejéhez igazodik. A tanácsadói jogviszony legfontosabb, 
jellegadó sajátossága, hogy a kinevezés – a kormányzati szolgálati jogviszonyban 
állókkal szemben – meghatározott időre szól. A megbízatás annak a politikai felső 
vezetőnek a megbízatásáig, pontosabban hatáskörgyakorlásáig szól, akinek a te-
vékenységét a tanácsadó segíti. A tisztség ily módon nem elsősorban egy központi 
kormányzati igazgatási szervhez, hanem egy tisztségviselőhöz kötődik; a kineve-
zés a segített tisztségviselő megbízatásáig tart.

A létszámra vonatkozóan pedig – észszerűségi, gazdaságossági és hatékony-
sági szempontokat is figyelembe véve – a miniszteri kabinetben legfeljebb 15, az 
államtitkári kabinetben (államtitkári titkárságon) legfeljebb 8 politikai tanácsadói 
álláshely létesíthető. A politikai szolgálati jogviszonyban álló személyek száma raj-
zolja ki a központi kormányzati igazgatás sajátos „piramis formáját”, ahol a piramis 
tetejét a politikai vezetői és nem vezető státuszban lévő állomány, míg az egyre 
szélesedő középső rétegeit a szakmai felső vezetői és vezetői álláshelyen foglal-
koztatottak, alsóbb rétegeit pedig a különféle ügyintézői álláshelytípusokon lévők 
adják. A tanácsadók számának korlátozása – vagy azon szervek és szervezeti egy-
ségek rögzítése, ahol foglalkoztathatók – a kormányzati igazgatás hosszú ideje 
kikristályosodott szerkezetének a megőrzésére vezethető vissza, ahol a stratégiai 
és politikai irányt egy meghatározott időre megbízatást szerző, kisszámú állomány 
alakítja ki, míg a napi működtetést, illetve a stratégiák végrehajtását a határozat-
lan idejű jogviszonyban álló professzionális állomány végzi.

A fentiek alapján a politikai tanácsadói réteg a következő szervek és politikai 
felső vezetők feladatainak ellátását segítheti.
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Segítendő szerv 
vagy politikai felső 

vezető

A tanácsadót foglalkoztató minisztérium,  
illetve szervezeti egység

Kormány és minisz-
terelnök

Miniszterelnökség (a közigazgatási minőségpolitikáért és sze-
mélyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztéri-
um) (létszámkorlátozás nélkül)

Kormány és minisz-
terelnök

Miniszterelnöki Kabinetiroda (az általános politikai koordiná-
cióért felelős miniszter által vezetett minisztérium) (létszám-
korlátozás nélkül)

miniszter a miniszteri kabinet (legfeljebb 15 álláshely)

államtitkár az államtitkári kabinet vagy titkárság (legfeljebb 8 álláshely)

54. táblázat: A politikai tanácsadói tevékenység jellemzői a tanácsadás helye, címzettje, és 
létszámkorlátjai szerint (Juhász Dezső szerkesztése)

3. Mint ahogyan azt a többi, politikai felső vezetői tisztség esetében már láthattuk, 
a tanácsadó politikai szolgálati jogviszonyának „alapjogviszonya” is a kormányzati 
szolgálati jogviszony. A szabályozás technikáját illetően itt is egy „háromosztatú” 
szabályozás jelenik meg, amelynek szintjei a következők:

−	 generális mögöttes szabályozásként a kormányzati szolgálati jogviszonyra 
vonatkozó szabályok alkalmazása;

−	 konkrét, a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok kizá-
rása taxációval;

−	 adott kérdésre vonatkozó speciális szabály megállapítása.

A politikai tanácsadó és főtanácsadó politikai szolgálati jogviszonyban teljesíti 
feladatát, de a jogalkotó – a különleges jogállásra és tevékenységre tekintettel 
– eltéréseket fogalmaz meg a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozóan. 
A Kit. által a kormányzati szolgálati jogviszonyból kizárt szabályozási tárgykörök 
két csoportba oszthatók. Így a tanácsadókkal kapcsolatban – a taxatív felsorolás 
szerint – nem kell alkalmazni a következő szabályokat: kinevezés időtartama (Kit. 
85. § egyes fordulatai), kiválasztás (Kit. 83. §), végkielégítés (Kit. 112. §), jogvi-
szonyváltás (Kit. 114. §), illetmény (Kit. 134. §), pótszabadság [Kit. 128. § (3)–
(9) bek.], teljesítményértékelés (Kit. 96. §), képzés és továbbképzés (Kit. 97. §), 
valamint az álláshelyi és szolgálati elismerés (Kit. 144–145. §). Garanciális elem 
viszont, hogy a pótszabadsági kivételek nem érintik a rehabilitációval kapcsolat-
ban az egészségkárosodás, a munkaképesség-csökkenés, a rokkantsági ellátás, 
a fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadék alapján megillető pótsza-
badságokat [Kit. 128. § (8) bek.]. Ugyanez irányadó a gyermek(ek), a fogyatékos 
gyermek(ek), az első házassága megkötése után járó, illetve az apai és nagyszülői 
pótszabadságokra is (Kit. 155. §).
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Az alábbi jogintézményekre pedig sajátos rendelkezéseket állapít meg a Kit. 
(megjegyzendő, hogy a felsorolás utolsó pontjában jelzett speciális rendelkezés 
nem itt, hanem a 215. §-ban található): illetmény, pótszabadság, közigazgatási 
alap- és szakvizsga (amelyet nem kötelezettségként, hanem lehetőségként sza-
bályoz a Kit. a tanácsadók esetében), munkáltatói jogkör gyakorlása. A politikai 
tanácsadó az alapszabadságon felül 7 munkanap pótszabadságra jogosult. A kor-
mányzati szakmai munka magas minősége érdekében a (tovább)képzésekkel kap-
csolatban a politikai tanácsadó és főtanácsadó is a kormánytisztviselőkre vonatkozó 
szabályok szerint tehet közigazgatási alap- és szakvizsgát. Főszabályként a vizsgák 
költségei őket terheli, amelyeket a kormányzati igazgatási szerv átvállalhat.

A fenti felsorolásokkal érintett jogintézmények számából összességében az 
 rajzolódik ki, hogy a tanácsadó jogviszonya közelebb áll a kormánytisztviselő 
 kormányzati szolgálati jogviszonyához, mint a politikai felső vezető politikai szol-
gálati jogviszonyához. Ebből a körülményből ugyanakkor messzemenő következte-
téseket nem indokolt levonni, figyelemmel arra, hogy még a kormányzati szolgá-
lati jogviszonyon belül is jelentős különbségek azonosíthatók a kormánytisztviselői 
és a vezetői álláshelyet betöltő személyek jogviszonya között.

215. § [A politikai tanácsadó feletti munkáltatói jogkör gyakorlása]

A politikai tanácsadó felett a munkáltatói jogokat
a) a 214. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a közigazgatási 

minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter,
b) a 214. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az általános po-

litikai koordinációért felelős miniszter,
c) a 214. § (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben a miniszter,
d) a 214. § (1) bekezdés d) pontja szerinti esetben az államtitkár

gyakorolja.

Az általános szabályokat követően a Kit. itt csak a politikai tanácsadó feletti mun-
káltatói jogkör gyakorlását rendezi. A munkáltatói jogkör alapvetően a munkavég-
zés helyéhez és a tanácsadással érintett személyhez igazodik, így ennek megfe-
lelően a miniszteri kabinetben a miniszter, az államtitkári kabinetben (államtitkári 
titkárságon) az államtitkár gyakorolja. A két kiemelt minisztérium esetében pedig a 
közigazgatási minőségpolitikáért és a személyzetpolitikáért felelős miniszter, illetve 
az általános politikai koordinációért felelős miniszter jogosult a munkáltatói jogkör 
gyakorlására.

Jelentős, ám teljességgel indokolt különleges szabályozás érvényesül a tanács-
adó feletti munkáltatói jogkör gyakorlása esetében. Eltérően a szakmai apparátus 
feletti munkáltatói joggyakorlástól – ahol alapvetően a hivatali szervezet vezetője 
a munkáltatói jogok címzettje –, a tanácsadó felett az a miniszter vagy államtitkár 
gyakorolja a jogokat, amelyikhez a tanácsadó tartozik. Ez a szabály erősíti azt a 
fentebb írt alapvető jellegzetességet, hogy a tanácsadó jogviszonya a politikai felső 
vezetői szinthez kötődik.
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216. § [A politikai tanácsadó illetménye és szabadsága]

(1) A politikai tanácsadó illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója ál-
lapítja meg. A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig ter-
jedő időszakra vonatkozó havi illetmény nem haladhatja meg a Központi 
Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre 
vonatkozó nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset tízszeresét.

(2) A tanácsadó az alapszabadságon felül hét munkanap pótszabadságra 
jogosult.

1. A politikai tanácsadó illetménye nincs az álláshelyhez rendelve, annak megálla-
pítására a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult. A törvény mérlegelési szempon-
tokat nem határoz meg, így a tanácsadás minősége, mennyiség, a kivételes szak- 
vagy nyelvtudás, tapasztalat csak irányadó lehet a munkáltatói jogkör gyakorlója 
számára.

Az Alaptörvény N) cikkében foglalt gazdaságos államháztartás követelménye, 
azaz a kiegyensúlyozott, átlátható és fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét 
érvényesítése érdekében a tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig 
terjedő időszakra vonatkozó havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Sta-
tisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 
nemzetgazdasági havi bruttó átlagkereset tízszeresét. Ennek mértéke a KSH hon-
lapján érhető el.642 Tehát a tanácsadó illetményét a Kit. szembeötlően kötetlenül 
szabályozza, amennyiben annak kizárólag a felső küszöbét állapítja meg – e felső 
küszöb is jelentősen magas, a Kommentár írásának időpontjában (2020. október) 
ez az összeg majdnem elérte a 3,7 millió forintot.

A jelzett illetményszabályozási megoldást a Kttv.-ből emelte át a jogalkotó, ami 
mögött az a jogpolitikai megfontolás húzódott meg, hogy a fokozatosság elvét 
szem előtt tartva első körben kizárólag a központi kormányzati igazgatás kormány-
tisztviselői és szakmai vezetői, felső vezetői esetében kerül sor egy radikálisan új 
illetményrendszer kialakítására, így a Kit. az elfogadásakor még érintetlenül hagyta 
mind a politikai szolgálati jogviszonyban állók, mind pedig a területi  kormányzati 
igazgatás apparátusának illetményrendszerét. Nem vitatva azt, hogy a politikai vál-
tozó szint tisztségviselőinek eltérő felelőssége, álláshelyi feladatai a kormánytiszt-
viselőétől eltérő illetményt indokolnak, a további egységesítés jegyében a tanács-
adó esetében is időszerű lenne elszakadni az inkább csak elvi jelentőséggel bíró, 
nem rögzített tartalmú felső korlát alkalmazásától, és – akár utaló szabály alkal-
mazásával, akár anélkül – rögzített alsó és felső sávokat meghatározni az illetmény 
tekintetében.

A miniszterelnök egyéni elbírálás alapján, egyedileg is engedélyezheti az állami 
vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet szerinti juttatásokat 
a politikai főtanácsadó és a politikai tanácsadó részére.

642 https://www.ksh.hu/keresetek (2020. 12. 03.)

https://www.ksh.hu/keresetek
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2. A tanácsadó alapszabadságára, fogyatékossági és gyermek (unoka) után járó 
pótszabadságára a Kit. főszabálya vonatkozik. Ezen felül a Kit. kizárja az egyes 
álláshelyi pótszabadságok alkalmazásának lehetőségét, és ehelyett 7 nap mértékű 
pótszabadságot állapít meg, amely – összehasonlítva a minisztériumban foglalkoz-
tatott kormánytisztviselőkkel – a kormány-főtanácsosi besorolással azonos mér-
tékű pótszabadságot jelent.

217. § [A kabinetfőnök politikai szolgálati jogviszonyának tartalma]

(1) A kabinetfőnök politikai szolgálati jogviszonyára – a (2) és (3) bekez-
désben foglalt eltéréssel – a politikai tanácsadóra vonatkozó rendelkezé-
seket kell alkalmazni.

(2) A miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök felett a munkáltatói jo-
gokat a miniszter, az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök felett az 
alapvető munkáltatói jogokat a miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat az 
államtitkár gyakorolja.

(3) A 3. § (11) bekezdése szerint a honvédek jogállásáról szóló törvény 
alapján a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumba 
vezényelt vagy kirendelt kabinetfőnök, illetve a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló tör-
vény alapján a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztérium-
ba vezényelt kabinetfőnök jogviszonyára a honvédek jogállásáról szóló 
törvényt, illetve a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állo-
mányának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényt kell alkalmazni.

1. A Kit. értelmezésében a miniszteri és az államtitkári kabinetet vezető kabinet-
főnök szintén a tanácsadó gyűjtőfogalma alá tartozik. Ez a politikai szolgálati jogvi-
szony tartalmában is érzékelhető, mert bizonyos eltérésekkel leginkább a politikai 
tanácsadóra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A jogviszonyával kapcso-
latos alapvető specialitások abból következnek, hogy a többi tanácsadóval szem-
ben a kabinetfőnök szervezeti egységet vezet. Ennek megfelelően a kabinetfőnök 
is politikai szolgálati jogviszonyban áll, és főszabályként a kormányzati szolgálati 
jogviszonyra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, kivétel ez alól – ahogy azt a 
tanácsadónál már pontosan jeleztük – a kinevezés időtartama, kiválasztás, végki-
elégítés, jogviszonyváltás, illetmény, pótszabadság, teljesítményértékelés, képzés 
és továbbképzés, valamint az álláshelyi és szolgálati elismerés. Ugyanúgy megje-
lennek a pótszabadságra, a képzésre vonatkozó garanciák, valamint az illetményét 
érintő korlátozások. A szabályozási koncepcióban fontos változtatásnak tekinthető, 
hogy a tisztség már nem tölthető be főosztályvezetői kinevezéssel, követve azt a 
célkitűzését, amely a politikai és a kormányzati szolgálati jogviszony éles elkülöní-
tésével kapcsolatos.
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2. Az eltérések a munkáltatói jogkör gyakorlójának személyében jelentkeznek; a 
miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök felett a munkáltatói jogokat a miniszter, 
az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök felett az alapvető munkáltatói jogokat 
a miniszter, az egyéb munkáltatói jogokat az államtitkár gyakorolja. A Kit. 280. § 
2. pontja szerint alapvető munkáltatói jog: a kinevezés, jogviszony-megszünte-
tés, fegyelmi és kártérítési eljárás, valamint sérelemdíj megfizetésére irányuló el-
járás megindítása, fegyelmi büntetés, kártérítés, sérelemdíj, összeférhetetlenség 
megállapítása, kinevezés tartalmának módosítása. A jogértelmezési maradékelv 
alapján pedig minden más az egyéb munkáltatói jogkörbe tartozik. A törvény két 
minisztérium esetében kivételesen lehetővé teszi, hogy a honvédelemért felelős 
miniszter által vezetett minisztériumban, valamint a rendészetért felelős miniszter 
által vezetett minisztériumban kabinetfőnöknek hivatásos szolgálati jogviszonyban 
álló, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (Hjt.) szerint a minisz-
tériumba vezényelt vagy kirendelt személy, illetve a rendvédelmi feladatokat ellá-
tó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. 
törvény (Hszt.) szerint a minisztériumba vezényelt személy is kinevezhető. Ezzel 
párhuzamosan jelenik meg, hogy a Hjt. alapján a honvédelemért felelős miniszter 
által vezetett minisztériumba vezényelt vagy kirendelt kabinetfőnök, illetve a Hszt. 
alapján a rendészetért felelős miniszter által vezetett minisztériumba vezényelt 
kabinetfőnök jogviszonyára – a Kit. helyett – a Hjt.-t, illetve Hszt.-t kell alkalmazni.

218. § [A kabinetfőnöki munkáltatói joggyakorlás]

(1) A miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnök gyakorolja a munkáltatói 
jogokat a miniszteri kabinet állományába tartozó kormánytisztviselők és 
munkavállalók, valamint a miniszter titkárságát vezető osztályvezető fe-
lett azzal, hogy az osztályvezetői álláshely betöltésére szóló kinevezés és 
annak visszavonása a miniszter hatáskörébe tartozik.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a honvédelemért felelős miniszter által 
vezetett minisztériumban a miniszter gyakorolja a munkáltatói jogokat a 
miniszter titkárságát vezető osztályvezető felett.

(3) Az államtitkári kabinetet vezető kabinetfőnök gyakorolja a munkál-
tatói jogokat az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytiszt-
viselők, valamint az államtitkár titkárságát vezető osztályvezető felett 
azzal, hogy a vezetői kinevezés és annak visszavonása az államtitkár ha-
táskörébe tartozik.

További szabályozási tárgykör a miniszteri és az államtitkári kabinetben dolgozók 
feletti munkáltatói joggyakorlás. Ahogy arról a fentiekben már szó esett, a politikai 
szolgálati jogviszonyban álló állomány esetében különös munkáltatói joggyakorlási 
szabályok érvényesülnek. Ennek a kérdésnek a másik oldala annak az esetkörnek 
a szabályozása, amikor a kabinetfőnök vezetése alatt álló tisztségviselők feletti 
munkáltatói jogok gyakorlásáról van szó. A korábbiakban ismertetettek szerint 
amíg a kabineten dolgozó tanácsadók munkáltatói joggyakorlója a miniszter vagy 
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az államtitkár, addig a kormánytisztviselők és munkavállalók felett a kabinetfőnök 
gyakorolja ezeket a jogokat, ekként a kabinet állománya ebből a szempontból is 
heterogén kört alkot.

A miniszteri kabinet állományába tartozó kormánytisztviselők és munkavállalók, 
valamint a miniszter titkárságát vezető osztályvezető felett a miniszteri kabinetet 
vezető kabinetfőnök gyakorolja a munkáltatói jogokat, azzal a kivétellel, hogy az 
osztályvezetői álláshely betöltésére szóló kinevezés és annak visszavonása tovább-
ra is a miniszter hatáskörébe tartozik.

A honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztériumban a miniszter 
gyakorolja közvetlenül a munkáltatói jogokat a miniszter titkárságát vezető osz-
tályvezető felett.

Az államtitkári kabinet állományába tartozó kormánytisztviselők, illetve az ál-
lamtitkár titkárságát vezető osztályvezető felett az államtitkári kabinetet vezető 
kabinetfőnök gyakorolja a munkáltatói jogokat. Ez alól kivétel, hogy – a miniszteri 
kabineti megoldáshoz hasonlóan – a vezetői kinevezés és annak visszavonása az 
államtitkár hatáskörébe tartozik.

A miniszteri vagy az államtitkári titkárságot vezető osztályvezető kinevezéséről 
és felmentéséről a miniszter vagy az államtitkár dönt, az egyéb munkáltatói jogo-
kat a kabinetfőnök gyakorolja. Ez alól a Honvédelmi Minisztérium képez kivételt, 
ahol valamennyi munkáltatói jog gyakorlása a minisztert illeti meg.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 214–218. §-aihoz
−	 Alaptörvény
−	 Hjt.
−	 Hszt.
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet az állami vezetői juttatásokról
−	



715

xxxi. fejezet

XXXI. FEJEZET

A KORMÁNYBIZTOS, A MINISZTERELNÖKI BIZTOS, A 
MINISZTERI BIZTOS (219–222. §)

Takács Eszter – Vértesy László

Jogpolitikai célok

1. A Kit. 219–222. §-a három biztosi jogviszonyt nevesít és szabályoz; a kormány-
biztos, a miniszterelnöki biztos és a miniszteri biztos. Lényeges, hogy a biztosi 
megbízatást betöltő személyek jogviszonya – továbbra is – sui generis jogviszony, 
amely azt jelenti, hogy sem politikai, sem pedig kormányzati szolgálati jogviszony-
nak nem tekinthető. Velük kapcsolatban a törvény megállapítja a biztosi megbíza-
tás betöltésének személyi feltételeit, a kinevezési eljárás egyes szabályait, a ki-
nevezés leghosszabb időtartamát. Ezt követően találhatók a biztosi jogviszonyban 
álló személyekre vonatkozó közös szabályok.

2. A biztosi jogviszonyban állók szerepe a kormányzatban nem tisztán politikai, és 
nem tisztán szakmai. A politikai megbízatással való hasonlóságait bizonyítja az a 
tény, hogy valamennyi biztos megbízatása az őt kinevező megbízatásának meg-
szűnésével (Kormány, miniszterelnök, miniszter) szintén megszűnik, ami hasonló-
ságot mutat az államtitkári tisztséggel. Ehhez kapcsolódik az a kettősség, amikor 
a politikai és a szakmai elem is keveredik, ha például egy helyettes államtitkár tölt 
be kormánybiztosi vagy miniszterelnöki biztosi tisztséget, mert ilyenkor az érintett 
személynek van egy fő jogviszonya, ami szakmai, de mellette betölt egy politikai 
tisztséget is. A kettősséghez viszont hozzátartozik, hogy a két tisztségéhez nem 
ugyanaz a feladat tartozik. A kettős díjazás elkerülése érdekében a kormánybiztos 
esetében a Ksztv. külön szabályozza azoknak a díjazását, akik egyidejűleg minisz-
teri, államtitkári, közigazgatási államtitkári vagy helyettes államtitkári tisztséget 
is betöltenek, mert ezekben az esetekben a kinevező határozatnak egyértelmű-
en rendelkeznie kell arról, hogy a kormánybiztos jogosult-e díjazásra, és ha igen, 
mekkora összegben. Az államtitkári illetménynek megfelelő díjazás itt is érvénye-
sül, mint felső korlát. Fontos szabály, hogy nem eredményez összeférhetetlenségi 
esetet, ha például az államtitkár egyidejűleg kormánybiztosi tisztséget is betölt. 
Azonban egy 2019-es módosítás alapján miniszteri biztosnak nem nevezhető ki 
közigazgatási államtitkár vagy helyettes államtitkár.
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3. A törvény meghatározza, hogy mely feladatokra adható valamilyen biztosi meg-
bízatás. Elsősorban valamilyen kiemelt jelentőségű feladat koordinálására, előké-
szítésére vagy összefogására neveznek ki biztost, ami főként több minisztérium 
tevékenységének az összehangolását jelenti. A szakmai jogállásukhoz kapcsolódik 
az a tény, hogy bizonyos esetekben szakmai tevékenységek ellátására is szól a 
kinevezésük.

A kormánybiztos és a miniszterelnöki biztos irányítási, vezetési jogkörrel is fel-
ruházható. Amennyiben a biztosnak van irányítási szerepe, kvázi államtitkárnak is 
tekinthető.

A biztosok kinevezésüktől kezdve rendelkeznek azzal a jogkörrel, hogy a feladat-
körük tekintetében az érintett politikai felső vezetőktől, szakmai felső vezetőktől a 
tevékenységükhöz megfelelő adatokat, információkat, javaslatokat kérhetnek.

A biztosok munkájukhoz adminisztratív támogatást vehetnek igénybe. Részük-
re titkárság biztosítható, amely valamely minisztériumban vagy a Miniszterelnöki 
Kormányirodán található. A titkárságot vezetheti főosztályvezető, és attól függően, 
hogy melyik biztosról van szó, a titkárságra az államtitkári vagy a helyettes állam-
titkári titkárságra irányadó szabályok vonatkoznak. A minisztériumok a szervezeti 
és működési szabályzatukban rendelkeznek arról, hogy mely kormánybiztos tarto-
zik az érintett tárcához, valamint rögzítik a fő feladatokat és a titkárságokra vonat-
kozó rendelkezéseket is.

A kormánybiztosnak a biztosok közül kitüntetett szerepe van a kormányzati 
döntéshozatalban, ugyanis a Kormány ügyrendje alapján az előterjesztéseket a 
feladatkörükben érintett kormánybiztossal szükséges egyeztetni, valamint a kor-
mánybiztos jogosult a Kormány részére előterjesztést benyújtani. Természetesen 
ez nem jelenti azt, hogy a miniszterelnöki biztos ne terjeszthetne a Kormány elé 
előterjesztést, hiszen az ügyrend biztosítja annak lehetőségét, hogy a Kormány 
döntése alapján vagy a miniszterelnök hozzájárulásával más személy is jogosult 
előterjesztés benyújtására.

Megállapítható tehát, hogy a kormánybiztosok és a miniszterelnöki biztosok sa-
játos szerepet töltenek be a kormányzati struktúrában, hiszen tevékenységükért 
egyértelműen a Kormánynak és a miniszterelnöknek tartoznak felelősséggel, azon-
ban az Országgyűlés előtt nem interpellálhatók. A biztosoknak a tevékenységükről 
meghatározott időközönként az őket kinevezők részére beszámolási, jelentéstételi 
kötelezettségük van.

A biztosok illetményére és juttatására vonatkozó szabályokat a Ksztv., vala-
mint az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 
szabályozza.
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Kormánybiztos Miniszterelnöki 
biztos Miniszteri biztos

Alany

 – miniszter, állam-
titkár, közigazga-
tási államtitkár 
vagy helyettes 
államtitkár

 – bárki más

 – miniszter, állam-
titkár, közigazga-
tási államtitkár 
vagy helyettes 
államtitkár

 – bárki más

 – bárki, aki nem 
államtitkár, köz-
igazgatási állam-
titkár és helyettes 
államtitkár

Tartalom

 – a Kormány 
feladat körébe tar-
tozó vagy kiemelt 
fontosságú feladat

 – irányítási jogkör

 – a miniszterelnök 
feladatkörébe 
tartozó feladat

 – irányítási jogkör

 – a miniszter 
feladatkörébe 
tartozó, kiemelt 
fontosságú feladat

 – irányítási jogkör 
nincs

Kinevező Kormány miniszterelnök miniszter

Kinevezés normatív határozat normatív utasítás normatív utasítás

Irányító miniszterelnök vagy
miniszter miniszterelnök miniszter

Titkárság nem kötelező nem kötelező nem kötelező

Időtartam

legfeljebb 2 év, de 
legfeljebb a Kormány 
megbízatása megszű-
néséig

határozott időre, de 
legfeljebb a minisz-
terelnök megbízatása 
megszűnéséig

legfeljebb 2 év, de 
legfeljebb az őt kine-
vező miniszter hatás-
körgyakorlásáig

Illetmény

politikai vagy szakmai 
tisztséget be nem töl-
tő esetében államtit-
kári illetmény,
politikai vagy szakmai 
tisztséget betöltő ese-
tében, ha tevékenysé-
ge eredeti megbízatá-
sával nem függ össze, 
legfeljebb államtitkári

politikai vagy szakmai 
tisztséget be nem töl-
tő esetében államtit-
kári illetmény,
politikai vagy szakmai 
tisztséget betöltő ese-
tében, ha tevékenysé-
ge eredeti megbízatá-
sával nem függ össze, 
legfeljebb államtitkári

helyettes államtitkári 
illetmény

55. táblázat: A biztosok rendszere

4. A teljesség érdekében röviden megemlíthető, hogy a Kit. 15. §-a egy hasonló 
jogintézményt szabályoz. Ez alapján a miniszterelnök diplomáciai, személyes ta-
nácsadói vagy egyéb eseti jellegű feladat miniszterelnöki megbízottként történő 
ellátására megbízást adhat. A miniszterelnök a miniszterelnöki megbízottat feljo-
gosíthatja a miniszterelnöki főtanácsadói megnevezés használatára. A megbízás 
legfeljebb a miniszterelnök megbízatásának idejére szólhat. A megbízás díjazá-
saként a miniszterelnöki megbízott részére legfeljebb az államtitkári illetménynek 



718

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

megfelelő összegű díjazás, valamint kormányrendeletben meghatározott juttatás 
köthető ki. A miniszterelnöki megbízott speciálisnak tekinthető abból a szempont-
ból, hogy a törvény nem határozza meg, hogy milyen jogviszonyban áll, egyfajta 
megbízásnak tekinti, álláshelyet a miniszterelnöki megbízott nem tölt be, azon 
felüli létszámnak tekinthető.

5. Mindegyik biztossal kapcsolatban irányadó az az álalános, a tisztségek taxatív 
zárt körét megállapító generálklauzula, miszerint a Kit.-ben nem szereplő megbíza-
tás és tisztség kormányzati feladatok teljesítésére nem adható.

Magyarázat a Kit. §-aihoz

219. § [A kormánybiztosi megbízatás betöltésének feltételei]

(1) Kormánybiztossá
a) miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár vagy helyettes 

államtitkár, továbbá
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó személy

nevezhető ki.
(2) A kormánybiztos személyére a miniszterelnök tesz javaslatot.
(3) A kormánybiztos megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb két 

évre szól. A kormánybiztos e megbízatása a miniszteri, államtitkári, köz-
igazgatási államtitkári vagy helyettes államtitkári megbízatásának meg-
szűnésével megszűnik. A kormánybiztos e megbízatása megszűnik a mi-
niszterelnök megbízatása megszűnésével.

1. A kormánybiztosi megbízatás betöltésének személyi feltétele elsősorban, hogy 
miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár vagy helyettes államtitkár nevez-
hető ki, de a törvényszöveg a továbbiakban valójában bárki számára lehetővé teszi 
a tisztség betöltését.

A kinevezés tartalmi feltétele, hogy a tevékenység, amelyre a megbízatás szól, 
a Kormány feladatkörébe tartozó – de miniszter vagy kormányzati főhivatal hatás-
körébe nem utalt – vagy kiemelt fontosságú feladat legyen. Kormányrendelet a 
Kormány irányítása alá tartozó szervek vezetői, a szervek szervezeti egységei veze-
tőinek tevékenysége, valamint egyes helyettes államtitkárok tevékenysége tekin-
tetében a kormánybiztost irányítási jogkörrel ruházhatja fel [vö. Kit. 12. § (3) bek.]. 
Jelenleg akinek kormánybiztosként van irányítási jogköre, az a Modern Települések 
Fejlesztéséért felelős kormánybiztos, aki a Modern Települések Fejlesztéséért fele-
lős kormánybiztos irányítási jogköréről szóló 102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet-
ben irányítási jogkörrel lett felruházva a Miniszterelnökségen belül. A tartalomhoz 
szorosan kötődik, hogy a kormánybiztos biztosi jogviszonyából származó jogok és 
kötelezettségek érvényesítéséért, valamint a jogviszonyával kapcsolatos kiadások 
költségvetési fedezetéért a kinevezéséről szóló kormányhatározatban megjelölt 
minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda a felelős.
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A kormánybiztos kinevezéséről a Kormány dönt, a kormánybiztos személyére 
– a közvetlen munkakapcsolatra és a Kormány mint testületi szerv vezetésére, 
képviseletére tekintettel – a miniszterelnök tesz javaslatot. Formailag tehát a kine-
vezés a Kormány – a közjogi szervezetszabályozó eszközök közé tartozó – norma-
tív határozatában jelenik meg, amelyet a miniszterelnök ír alá. A döntést a Magyar 
Közlönyben közzé kell tenni. A Kormány irányítása alá tartozó szervek vezetői, a 
szervek szervezeti egységei vezetőinek tevékenysége, valamint egyes helyettes 
államtitkárok tevékenysége tekintetében a kormánybiztos irányítási jogkörrel való 
felruházása viszont jogszabályban, a Kormány rendeletében történik.

2. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök, illetve a Kormány által határo-
zatban kijelölt miniszter irányítja. Az irányító személye a kormánybiztos által el-
látandó egyes feladatok tekintetében eltérő lehet, ha egyszerre például több 
miniszterhez kapcsolódó tevékenységet lát el, és ez indokolt. Tevékenységének el-
látásában a Kormány által kijelölt minisztériumban vagy Miniszterelnöki Kormány-
irodán  működő titkárság segíti, amelyre az államtitkár titkárságának szabályai az 
irányadók. Azt, hogy melyik minisztériumban működik a kormánybiztosnak a titkár-
sága, a kinevező határozata tartalmazza. Amennyiben a kormánybiztos tevékeny-
ségét titkárság nem segíti, azt is a kinevezéséről szóló határozatban kell rögzíteni.

3. A feladat különleges, kivételes jellege, illetve az eredményesség követelménye 
nem indokolja a határozatlan időtartamot, ezért a törvényi időbeli korlát szerint 
a kormánybiztos megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb két évre szól.  
A tisztség erős politikai karaktere következtében amennyiben a határozott idő alatt 
a miniszterelnök megbízatása megszűnik, akkor ezzel egyidejűleg a kormánybiztos 
e megbízatása is megszűnik. Főszabály szerint tehát a kormánybiztos megbízatása 
2 évig tart, ha ennél rövidebb időre kívánja kinevezni a Kormány, akkor azt rög-
zíteni kell a határozatban. A Kormány megbízatásának megszűnésével azonban 
mindenképp megszűnik a kormánybiztos jogviszonya is, ez egy abszolút megszű-
nési ok. Az Alaptörvény 20. cikke szerint a miniszterelnök megbízatása megszűnik 
az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával; ha az Országgyűlés a 
miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki, és új miniszterelnököt vá-
laszt; ha az Országgyűlés a miniszterelnök által kezdeményezett bizalmi szavazá-
son a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki; lemondásával; halá-
lával; összeférhetetlenség kimondásával; vagy ha a megválasztásához szükséges 
feltételek már nem állnak fenn.

220. § [A miniszterelnöki biztosi megbízatás betöltésének feltételei]

(1) Miniszterelnöki biztossá
a) miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár vagy helyettes 

államtitkár, továbbá
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó személy

nevezhető ki.
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(2) A miniszterelnöki biztos megbízatása meghatározott időre, de legfel-
jebb a miniszterelnök megbízatása megszűnéséig szól. A miniszterelnöki 
biztos e megbízatása megszűnik a miniszterelnök megbízatása megszűné-
sével.

1. A miniszterelnöki biztosi megbízatás betöltésének személyi feltétele elsősorban, 
hogy miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár vagy helyettes államtitkár ne-
vezhető ki, de a törvényszöveg a továbbiakban itt is – a kormánybiztosi megbíza-
táshoz hasonlóan – valójában bárki számára lehetővé teszi a tisztség betöltését.

A kinevezés tartalmi feltétele, hogy a tevékenység a miniszterelnök feladatkö-
rébe tartozó feladat ellátása legyen. A kormánybiztos esetében említett módon, 
a miniszterelnöki biztost a miniszterelnök rendeletben a Kit. 12. § (3) bekezdése 
szerinti irányítási jogkörrel ruházhatja fel [vö. Kit. 14. § (3) bek.]. A tartalomhoz 
szorosan kötődik, hogy a miniszterelnöki biztos biztosi jogviszonyából származó 
jogok és kötelezettségek érvényesítéséért, valamint a jogviszonyával kapcsolatos 
kiadások költségvetési fedezetéért a kinevezéséről szóló miniszterelnöki utasítás-
ban megjelölt minisztérium vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda a felelős.

A miniszterelnöki biztos kinevezéséről – a közvetlen munkakapcsolatra tekin-
tettel – a miniszterelnök dönt. Formailag a kinevezés a miniszterelnök – közjogi 
szervezetszabályozó eszközök közé tartozó – normatív utasítása, amelyet a Hiva-
talos Értesítőben kell közzétenni. A Kormány irányítása alá tartozó szervek vezetői, 
a szervek szervezeti egységei vezetőinek tevékenysége, valamint egyes helyettes 
államtitkárok tevékenysége tekintetében a miniszterelnöki biztos irányítási jogkör-
rel való felruházása viszont jogszabályban, miniszterelnöki rendeletben történik.

2. A miniszterelnöki biztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja. Tevékenysé-
gének ellátásában a miniszterelnök által kijelölt minisztériumban vagy a Miniszter-
elnöki Kormányirodán működő titkárság segíti, amelyre az államtitkár titkárságá-
nak szabályai az irányadók; de úgy is rendelkezhet a miniszterelnök a kinevezésről 
szóló utasításban, hogy tevékenységét titkárság nem segíti.

Szintén a feladat különleges, kivételes és közvetlen politikai jellege, illetve az 
eredményesség követelménye miatt a megbízatás határozott idejű, azaz legfel-
jebb a miniszterelnök megbízatása megszűnéséig szól. Továbbá természetesen, 
a miniszterelnöki biztos megbízatása is megszűnik, amennyiben a miniszterelnök 
megbízatása is megszűnne.

221. § [A miniszteri biztosi megbízatás betöltésének feltételei]

(1) A miniszteri biztos kinevezését megelőzően a javasolt személyről 
a miniszter tájékoztatja a közigazgatási minőségpolitikáért és személy-
zetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási 
államtitkárát, aki a javaslattal szemben, a tájékoztatást követő tizenöt 
napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki mi-
niszteri biztossá. A kifogás tényéről és a kifogásolt személyről a közigaz-
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gatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára a miniszterelnököt a Mi-
niszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja.

(1a) Miniszteri biztossá államtitkár, közigazgatási államtitkár és helyet-
tes államtitkár nem nevezhető ki.

(2) A miniszteri biztos megbízatása meghatározott időre, de legfeljebb 
két évre szól. A miniszteri biztos e megbízatása visszavonással vagy az őt 
kinevező miniszter hatáskörgyakorlása megszűnésével is megszűnik.

1. A miniszteri biztosi megbízatás betöltésének személyi feltétele, hogy kizárólag 
olyan személy nevezhető ki, aki nem tölt be államtitkári, közigazgatási államtitkári 
és helyettes államtitkári tisztséget. Ez egyben összeférhetetlenségi követelmény-
ként is értelmezhető. Ezzel a korlátozással megakadályozható, hogy a minisztérium 
állományba tartozó államtitkár, közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár 
olyan feladatot lásson el, amely veszélyeztetheti a minisztériumi tevékenységének 
ellátását.

A kinevezés tartalmi feltétele, hogy a tevékenység a miniszter feladatkörébe 
tartozó feladat ellátása legyen. A miniszteri biztos kinevezéséről – a közvetlen 
munkakapcsolatra tekintettel – a miniszter dönt. Az eljárás annyival összetettebb 
az előzőkehez képest, hogy kinevezését megelőzően a javasolt személyről a mi-
niszter tájékoztatni köteles a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpo-
litikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárát.  
A közigazgatási államtitkár megvizsgálja a javaslatot, és amennyiben azzal nem ért 
egyet, a tájékoztatást követő 15 napon belül kifogással élhet. A kifogás joghatása, 
hogy a megjelölt személy nem nevezhető ki miniszteri biztossá. A kifogás tényéről 
és a kifogásolt személyről a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpoli-
tikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára a 
miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján 
tájékoztatja. Amennyiben a közigazgatási államtitkár nem kifogásolja a miniszteri 
biztos személyét, úgy az illető személy kinevezhető. Formailag a kinevezés a mi-
niszter normatív utasítása, amelyet a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

2. A miniszteri biztos tevékenységét az őt kinevező miniszter irányítja. Tevékenysé-
gének ellátásában titkárság segíti, amely a miniszteri kabinetben is működhet, de 
rendelkezhet a kinevezéséről szóló utasítás úgy is, hogy tevékenységét titkárság 
nem segíti. A titkárságra a helyettes államtitkár titkárságának szabályai az irány-
adók.

Szintén a feladat különleges, kivételes és közvetlen politikai jellege, illetve az 
eredményesség követelménye miatt a megbízatás határozott idejű, azaz legfeljebb 
két évre szól. A fentieket mutatis mutandis alkalmazva a miniszteri biztos megbí-
zatása visszavonással vagy az őt kinevező miniszter hatáskörgyakorlása megszű-
nésével is megszűnik. Az Alaptörvény 20. cikke szerint a miniszter megbízatása 
megszűnik a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével; a miniszter lemondá-
sával; felmentésével; halálával.
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222. § [A biztosi jogviszonyban álló személyekre vonatkozó közös 
szabályok]

(1) A biztosi jogviszonyban álló személy a megbízatásának időtartama 
alatt a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szempontjából 
kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak mi-
nősül.

(2) Ha a biztosi jogviszonyban álló személy kinevezésére vonatkozó nor-
matív határozatban vagy normatív utasításban a megbízatás keletkezésé-
nek vagy megszűnésének időpontja naptári napként van meghatározva, a 
biztosi jogviszonyban álló személy a megjelölt naptári nap kezdetén lép 
hivatalba, illetve megbízatása a megjelölt naptári nap végén szűnik meg.

(3) Más tisztség, megbízatás, egyéb munkavégzéssel együtt járó tevé-
kenység végzése, illetve jogviszony létrehozása szempontjából a biztosi 
jogviszony nem minősül munkavégzésre, illetve foglalkoztatásra irányuló 
jogviszonynak, továbbá – a 221. § (1a) bekezdésben meghatározott kivé-
tellel – nem keletkeztet összeférhetetlenséget.

1. Végezetül a közös szabályok között szerepelnek a társadalombiztosítás ellátá-
saira való jogosultságra, az időtartam pontos meghatározásara, valamint az össze-
férhetetlenségre vonatkozó rendelkezések.

A biztosi jogviszony kivételessége és különlegessége ellenére, a biztosi jogvi-
szonyban álló személy a társadalombiztosítás ellátásaira való jogosultság szem-
pontjából kormányzati szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott biztosítottnak minő-
sül a megbízatásának időtartama alatt.

A szigorú időtartami korlátozások betartása és egyértelműsége érdekében, ha a 
biztosi jogviszonyban álló személy kinevezésére vonatkozó normatív határozatban 
vagy normatív utasításban a megbízatás keletkezésének vagy megszűnésének idő-
pontja naptári napként van meghatározva, a biztosi jogviszonyban álló személy a 
megjelölt naptári nap kezdetén lép hivatalba, illetve megbízatása a megjelölt nap-
tári nap végén – ennek hiányában a felső időhatár lejártakor – szűnik meg.

Az esetlegesen felmerülő összeférhetetlenségi kérdések tisztázása érdekében a 
Kit. rögzíti, hogy a biztosi jogviszony – más tisztség, megbízatás, egyéb munkavég-
zéssel együtt járó tevékenység végzése, illetve jogviszony létrehozása szempontjá-
ból – nem minősül munkavégzésre, illetve foglalkoztatásra irányuló jogviszonynak, 
és nem keletkeztet összeférhetetlenséget. Ezalóli kivétel az előbbiekben ismerte-
tett korlátozás, hogy államtitkár, közigazgatási államtitkár és helyettes  államtitkár 
nem nevezhető ki miniszteri biztossá.

2. A Ksztv. 7. §-ában meghatározott javadalmazási szabályok alapján a kormány-
biztos, a miniszterelnöki biztos, a miniszteri biztos a tárgyév március 1-jétől a 
következő év február utolsó napjáig terjedő időszakra vonatkozó havi illetménye, 
valamint a miniszterelnöki megbízott havi vagy egyszeri díjazása nem haladhatja 
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meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelő-
ző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Azon-
ban ez a szabály kizárólag egy lehetséges maximumot határoz meg, ahhoz képest 
az egyes tisztségviselők esetében speciális szabályokat is meghatároznak az egyes 
törvények.

A Ksztv. 31. §-a értelmében a politikai vagy szakmai felső vezetői megbízatást 
be nem töltő kormánybiztos államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazás-
ra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogosult. (Az államtitkár 
illetménye a Kit. 1. mellékletben található, így a minisztériumok részére szóló 
illetménytábla szerinti alsó határa 1 500 000 Ft, felső határa 1 900 000 Ft. A két 
érték közötti pontos összeget a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelés alapján 
állapítja meg.) A Kormány a kormánybiztos kinevezéséről szóló normatív határo-
zatában a kormánybiztos díjazását és juttatásait ennél alacsonyabb mértékben is 
megállapíthatja. Az egyidejűleg politikai vagy szakmai felső vezetői megbízatást is 
betöltő kormánybiztos kormánybiztosi tevékenységére tekintettel a kormánybiz-
tosi kinevezésről szóló normatív kormányhatározatban meghatározott, legfeljebb 
az előbb említett illetménynek megfelelő összegű díjazást kaphat, ha tevékenysége 
eredeti feladatkörével nem függ össze.

A Ksztv. 32. § ezt kiterjeszti a miniszterelnöki biztosra azzal, hogy a Kormány 
normatív határozata alatt a miniszterelnök normatív utasítását, a Kormány alatt a 
miniszterelnököt kell érteni.

A Ksztv. 38. § szerint a miniszteri biztos helyettes államtitkári illetménynek meg-
felelő összegű díjazásra és kormányrendeletben meghatározott juttatásokra jogo-
sult, amelynek – a Kit. 1. mellékletben található, a minisztériumok részére szóló 
illetménytábla szerinti – alsó határa 1 300 000 Ft, felső határa 1 650 000 Ft. A két 
érték közötti pontos összeget a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelés alapján 
állapítja meg. A miniszteri biztos kinevezéséről szóló normatív utasítás a miniszteri 
biztos díjazását és juttatásait ennél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.

3. A kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos az állami vezetői juttatásokról szó-
ló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete szerint jogosult juttatások-
ra, amelyek megfelelnek az államtitkárt megillető juttatásokkal az alábbiakban; a 
személygépjárművel kapcsolatos juttatások, az utazással kapcsolatos juttatások, 
a számítástechnikai eszközök (hordozható személyi számítógép, táblagép) és a 
rádiótelefon használata. Az államtitkárhoz hasonlóan engedély alapján jogosultak 
hivatali lakás használatára. Az államtitkári juttatásoktól eltérően nem jogosultak 
kiemelt egészségügyi ellátás igénybevételére. Az utazással kapcsolatban a helyet-
tes államtitkári juttatások az irányadók; repülőgépen a turista osztályon történő 
utazás, a repülőtéri kormányváró termeket kizárólag hivatalos út esetén veheti 
igénybe, vonaton történő utazás esetén az I. osztály használatára jogosult.

A miniszteri biztos helyettes államtitkári juttatásokra jogosult; gépjárműhasz-
nálatra, üzemanyagkártyára engedély alapján, személygépjárműre, számítástech-
nikai eszközökre, azonban gépkocsivezetőre, hivatali lakás használatára, kiemelt 
egészségügyi ellátásában való részvételre nem jogosult.
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Jogosult
személyek

Juttatást 
 biztosító 

szerv

Juttatás
szintje

Eltérések a juttatás  
mértékében

kormánybiztos KEF643 államtitkári

a) kiemelt egészségügyi ellátást 
nem vehet igénybe

b) az utazással kapcsolatos 
juttatások tekintetében a he-
lyettes államtitkárt megillető 
juttatásokra jogosult

miniszterelnöki 
biztos KEF – –

miniszterelnöki 
megbízott KEF legfeljebb 

 államtitkári –

miniszteri biztos KEF helyettes ál-
lamtitkári –

56. táblázat: A kormánybiztost, a miniszterelnöki biztost, a miniszterelnöki megbízottat és a 
miniszteri biztost megillető juttatások köre

Kapcsolódó jogi szabályozás a 219–222. §-okhoz
−	 Alaptörvény
−	 Kit.
−	 Ksztv.
−	 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet az állami vezetői juttatásokról
−	 102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet a Modern Települések Fejlesztéséért 

felelős kormánybiztos irányítási jogköréről
−	 Kormány ügyrendje

643 Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság.
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XXXII–XXXIII. FEJEZET

A SZAKMAI FELSŐ VEZETŐ ÉS A SZAKMAI VEZETŐ  
(223–265. §)

S. Horváth István – Vértesy László

Jogpolitikai célok

1. A Kit. hatálybalépése előtt a Ksztv. az állami vezetők két csoportját különböztet-
te meg. Az egyik csoportba az úgynevezett politikai vezetők, azaz a miniszterelnök, 
a miniszterek és az államtitkárok tartoztak, a másik csoportot pedig a közigazga-
tási államtitkárok és a helyettes államtitkárok alkották. Az állami vezetők ez utóbbi 
körét nevezte a Ksztv. szakmai vezetőknek.

A Kit. a korábbi szakmai vezetői kategóriát átnevezte szakmai felső vezetőnek, 
és e mellett létrehozta a szakmai vezetők új csoportját. Így a Kit. a kormányzati 
szolgálati jogviszonyban álló vezetőket ebbe a két csoportba sorolja be az alábbiak 
szerint.

2. A Kit. Hetedik Része a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló vezetőkre vo-
natkozó rendelkezéseket tartalmazza. A Hetedik Rész egyfajta „lex specialis”-nak 
tekinthető, hiszen a vezetőkre is a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó 
általános szabályokat megállapító Negyedik Rész rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Ehhez képest a Hetedik Rész azokat az eltérő szabályokat és kiegészítő rendelke-
zéseket határozza meg, amelyek a vezetői álláshely és a feladatok jellemzői szem-
pontjából indokoltak. A fejezet tárgyát tehát azok az általánostól eltérő szabályok 
és kiegészítő rendelkezések képezik, amelyek csak a szakmai vezetői és szakmai 
felső vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselőkre alkalmazandók. A kormány-
zati szolgálati jogviszonyban álló vezetők a szakmai felső vezetők (XXXII. fejezet 
223–250. §) és a szakmai vezetők (XXXIII. fejezet 250/A–265. §).

Szakmai felső vezető Szakmai vezető

 – Miniszterelnöki Kormányiroda és a mi-
nisztérium közigazgatási államtitkára

 – Miniszterelnöki Kormányiroda és a 
minisztérium helyettes államtitkára

 – kormányzati főhivatal vezetője és 
helyettese

 – központi hivatal vezetője és helyettese
 – kormányhivatal főigazgatója

 – kormányhivatal igazgatója
 – járási hivatal, illetve a fővárosban a 

fővárosi kerületi hivatal vezetője és 
helyettese

 – főosztályvezető
 – osztályvezető

57. táblázat: A kormányzati szolgálati jogviszonyban álló vezetők rendszere
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3. Itt kell visszautalnunk az álláshelyekről szóló Harmadik Részben írtakra; neve-
zetesen arra, hogy az álláshely lehetséges besorolási kategóriái között is a szakmai 
felső vezetői és a szakmai vezetői kategória létezik. A törvény tehát nem különböz-
teti meg a szakmai felső vezetői álláshelyen belül a közigazgatási államtitkári és 
a helyettes államtitkári álláshelyet. Jelezzük azonban, hogy a törvény elfogadása 
óta kialakult gyakorlat szerint a szakmai felső vezetői besorolási kategória mellett 
zárójelben minden esetben feltüntetésre kerül, hogy közigazgatási vagy helyettes 
államtitkári álláshelyről van szó (például szakmai felső vezető [közigazgatási állam-
titkár]). Ugyanígy kerül megkülönböztetésre a szakmai vezetői álláshelyen belül a 
főosztályvezetői és az osztályvezetői álláshely is.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a Kit. megszüntette a korábbi főosz-
tályvezető-helyettesi tisztséget, ezért nem szerepel a főosztályvezető-helyettes a 
szakmai vezetők csoportját alkotó vezetők felsorolásában. Mint azt később látni 
fogjuk, a főosztályvezetőt a főosztály ügyrendjében kijelölt osztályvezető, illetve 
ha a főosztály nem tagozódik osztályokra, vagy a főosztály kizárólag a főosztály-
vezető által közvetlenül vezetett osztályokra tagozódik, a főosztályvezetőt az általa 
írásban kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti. A Kit. alkalmazásának kezdetekor 
(2019. március 1.) a főosztályvezető-helyettesi pozíciót betöltő kormánytisztvi-
selők jogviszonya úgy alakult át, hogy azok a főosztályvezető-helyettesek, akik 
korábban osztályt vezettek, szakmai vezetői (osztályvezető) besorolású álláshelyet 
tölthettek be, míg az osztályt nem vezető főosztályvezető-helyettes álláshelye az 
illetményének megfelelő ügyintézői kategóriába került besorolásra.

A Kit. egyik újítása, hogy a vezetői megbízatás nem válhat el a vezetői állás-
helytől. Ez alatt azt értjük, hogy nem lehet egy főosztályvezetői feladatkörtől úgy 
megválni, hogy ugyanaz a személy ugyanazon az álláshelyen ügyintézőként dolgoz-
zon tovább. Ha valaki szeretne a főosztályvezetői feladataitól és címétől megválni, 
annak az egyik módja, hogy lemondással vagy közös megegyezéssel megszünteti 
a kormányzati szolgálati jogviszonyát. A másik lehetséges módja ennek, ha a kor-
mánytisztviselőt álláshelyváltással ugyanazon szerv másik, ügyintézői besorolású 
álláshelyére teszik át. Ennek azonban további következménye, hogy az álláshelyi 
elismerés szempontjából elölről kezdődik az elismerésre jogosító idő számítása. Ez 
természetesen arra az esetre is igaz, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója nem sze-
retné a kormánytisztviselőt vezetőként továbbfoglalkoztatni.

Megjegyezzük, hogy a Kit. hatálya alá tartozó kormányzati szolgálati jogvi-
szonyban álló vezetői beosztások közül mindösszesen kettő olyan van, amely érte-
lem szerűen a minisztériumtól a járási hivatalig bármelyik kormányzati igazgatási 
szervnél előfordulhat; a főosztályvezető és az osztályvezető. Jelezzük továbbá, 
hogy a Kit. a jogviszonyra vonatkozó szabályozás tekintetében nem tesz különbsé-
get főosztályvezető és főosztályvezető között az alapján, hogy az adott főosztály-
vezető egy minisztériumban vagy egy kormányhivatalban dolgozik, csak a besoro-
lási kategóriához tartozó illetménysáv tekintetében van különbség a kettő között.

A szakmai vezetők és a szakmai felső vezetők tehát kormányzati szolgálati jog-
viszonyban látják el a vezetői feladatokat. Érdekességképpen jelezzük, hogy a Kit.-
nek a munkaviszonyban történő foglalkoztatásra vonatkozó része lehetővé teszi, 
hogy bármely, a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyen 
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munkaviszony keretében történjen a foglalkoztatás, függetlenül annak besorolá-
sától. Ez alapján akár szakmai felső vezetői, vagy akár szakmai vezetői álláshely 
is betölthető munkavállalóval. Ez azonban nem jelenti azt, hogy például helyettes 
államtitkár lehet valaki munkaviszonyban is. A Kit. 3. § (6) bekezdése ugyanis 
egyértelművé teszi, hogy a szakmai felső vezető és a szakmai vezető kormányzati 
szolgálati jogviszonyban áll.

Magyarázat a Kit. §-aihoz

SZAKMAI FELSŐ VEZETŐ

A Kit. rendszerében a szakmai felső vezetők közé tartozik a Miniszterelnöki Kormány-
iroda és a minisztérium közigazgatási államtitkára, a Miniszterelnöki Kormányiro-
da és a minisztérium helyettes államtitkára, a kormányzati főhivatal vezetője és 
helyettese, a központi hivatal vezetője és helyettese, továbbá a kormányhivatal 
főigazgatója.

223. § [A közigazgatási államtitkárra és a helyettes államtitkárra 
alkalmazandó szabályok]

A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár kormányzati szolgá-
lati jogviszonyára nem kell alkalmazni a 83. §-t, a 85. §-t, a 86. § (7)-(10) 
bekezdését, a 87. §-t, a 88. §-t, a 90. §-t, a 96. §-t, a 100. §-t, a 103-
110. §-t, a 111. § (1), (3) és (8) bekezdését, a 111. § (4) bekezdését a 
második mondat kivételével, a 112-114. §-t, a 128. § (1) és (3)-(7) bekez-
dését, a 149. §-t, a 158. §-t, valamint a 166. § (2)-(3) és (5) bekezdését.

1. A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár is kormányzati szolgá lati 
jogviszonyban látja el a szakmai felső vezetői feladatokat, azonban különleges jog-
állásuk indokolttá teszi, hogy egyes általános szabályok velük szemben ne legye-
nek alkalmazhatók. A merev hivatkozás formájában megállapított kivételek egy ré-
sze jogállásuk és tevékenységük sajátosságaival indokolható, másfelől a jogal kotó 
ezekre tekintettel – teljes mértékben vagy részben – eltérő konkrét szabályokat 
állapít meg.

2. Így például esetükben nincs szükség a kiválasztási eljárás (meghívásos vagy 
pályázati eljárás) lefolytatására (Kit. 83. §).

Mivel a kinevezési feltételek és az eljárás is eltérő – annak többszereplős jellege, 
illetve a kinevező személy (köztársasági elnök vagy miniszterelnök) miatt –, a ki-
nevezés ipso iure határozatlan időre szól, ezért a kormányzati szolgálati jogviszony 
létesítésére, a kinevezés időtartamára vonatkozó szabályoktól is el kell tekinteni 
(Kit. 85. §).
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A szakmai felső vezetői feladatok tartós ellátása érdekében – az egyébként kö-
telező – 3-6 hónapos próbaidő nem köthető ki (Kit. 86. §).

A kinevezés eltérő jellege miatt az eskü általános szabályai (a munkáltatói jog-
kör gyakorlója vagy az általa kijelölt vezető előtti eskütétel) sem alkalmazhatók 
(Kit. 87. §).

A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár számára nem alapítható a 
közigazgatási szakmai gyakorlat támogatására ösztöndíj, illetve ösztöndíjas jogvi-
szonyban nem állhat (Kit. 88. §).

Az általuk ellátandó sajátos vezetői tevékenység miatt a várandós közigazgatási 
államtitkár vagy helyettes államtitkár kinevezése, a feladatok, a munkafeltételek, 
a munkaidő-beosztás – még egészségügyi szempontból, orvosi vélemény alapján –  
sem módosítható (Kit. 90. §).

3. Szintén nem terjed ki rájuk a teljesítményértékelés, és ezzel összefüggésben a 
besorolási kategóriához tartozó illetményeltérítés, valamint teljesítmény elismerés 
sem fizethető ki (Kit. 96. §).

4. Az általuk kötelezően ellátandó tevékenység meghatározottsága indokolja, hogy 
nincs lehetőség kirendelésükre – még határozott időre, illetve a miniszterelnök 
vagy a miniszter döntése alapján sem – egy másik kormányzati igazgatási szervhez 
(Kit. 100. §).

Ehhez hasonlóan arra sincs lehetőség, hogy a közigazgatási államtitkár vagy a 
helyettes államtitkár – akár határozott ideig is – az Európai Unió intézményeinél 
vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programok keretében 
szakértői tevékenységet, vagy az Európai Unió, illetve más nemzetközi szervezet 
intézményeinél nemzeti szakértői tevékenységet lásson el (Kit. 103. §).

5. Speciális jogállásukból következően a kormányzati szolgálati jogviszony meg-
szűnése, illetve megszüntetése, a lemondás és a felmentés általános szabályai sem 
alkalmazhatók (Kit. 104–107. §).

Fogalmilag kizárt – különösen a közigazgatási államtitkár esetében – a feladatok 
hatékonyabb ellátásának biztosítására vonatkozó szabály alkalmazása, mivel a fel-
adatokban nem következhet be olyan változás, amelynek hatékony ellátására az 
iskolai végzettsége, szakképzettsége, szakképesítése, szakmai tapasztalata nem 
megfelelő, vagy hogy a kormányzati igazgatási szerv az álláshelyet más kormány-
tisztviselővel töltethetné be (Kit. 108. §). Ugyanis ezek nélkül ki sem nevez(het)
ték volna őket. Bár elméleti síkon elképzelhető lenne, hogy a minisztérium mint 
kormányzati igazgatási szerv feladatellátásának jogszabályi változásával összefüg-
gésben megszüntetik e szakami felső vezetői tisztségeket.

Sajátos szakmai felső vezetői jogállásukból következően az érdemtelenségi sza-
bályok sem vonatkoznak rájuk, így ezzel összefüggésben az állami foglalkoztatási 
szerv tájékoztatása sem értelmezhető (Kit. 109–110. §).
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A felmentés esetében alapvető eltérés, hogy azt nem kell megindokolni. Az álta-
lános kéthónapos felmentési időhöz képest (Kit. 111. §) esetükben hosszabbat álla-
pít meg a jogalkotó, három hónapot, egy évnél rövidebb tisztségbetöltés esetében 
pedig 15 napot. A teljes felmentési időtartam alatt mentesülnek a munkavégzési 
kötelezettség alól, de végkielégítés nem illeti meg őket (Kit. 112. §). A felmentési 
védelemben nem részesülnek, így például akár a várandósság, a szülési szabadság, 
a beteg gyermek ápolása címén fennálló keresőképtelenség, a tényleges önkéntes 
tartalékos katonai szolgálatteljesítés, az emberi reprodukciós eljárásban való rész-
vétel során is megszüntethető felmentéssel a jogviszonyuk (Kit. 113. §).

Fogalmilag szintén kizárt, hogy a minisztérium a Kjt. hatálya alá kerüljön, ezért 
a jogviszonyváltásra vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók (Kit. 114. §).

6. A közigazgatási államtitkár vagy a helyettes államtitkár szabadsága és a beso-
rolás szerinti pótszabadsága eltér a kormányzati szolgálati jogviszony általános 
szabályaitól (Kit. 128. §). Viszont a gyermekek után járó pótszabadságra a köz-
igazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár is jogosult. Nem zárja ki a törvény 
a szabadságolás rendjére vonatkozó szabályok alkalmazását sem a közigazgatási 
államtitkár és a helyettes államtitkár esetében.

7. Kiemelt illetményük következtében nem nyújthatók számukra a lakhatási jellegű 
juttatások és támogatások, így például a szolgálati lakás, lakbértámogatás vagy 
albérletidíj-hozzájárulás, kamatmentes kölcsön vagy vissza nem térítendő juttatás, 
egyszeri pénzbeli támogatás, szálló- vagy garzonelhelyezés, hitelintézeti kölcsön 
igénybevételének állami támogatása (Kit. 149. §).

Feladatuk folyamatos ellátása miatt nem foglalkoztathatók – még gyermekük 
harmadik életéve betöltéséig sem – részmunkaidőben (Kit. 158. §).

8. A fegyelmi felelősségi szabályok annyiban módosulnak, hogy a fegyelmi vétséget 
elkövető közigazgatási államtitkárral, valamint helyettes államtitkárral szemben ki-
szabható fegyelmi büntetések köre szűkebb, kizárólag a megrovás és hivatalvesz-
tés alkalmazható; így az illetménycsökkentés besorolási kategórián belül vagy a 
vezetői álláshelyről nem vezetői álláshelyre helyezés nem. A fegyelmi eljárás meg-
indulásától kezdődően nem kérhetik azonnali hatályú felmentésüket (Kit. 166. §).

224. § [A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár kine-
vezésére vonatkozó közös szabályok]

(1) Közigazgatási államtitkárrá és helyettes államtitkárrá minden büntet-
len előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható személy 
kinevezhető, aki jogász mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel 
vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazga-
tási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettséggel 
vagy gazdaságtudományok képzési területen alap- vagy mesterképzésben 
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szerzett közgazdász szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a 
feladat- és hatáskörének megfelelő szakirányú szakképzettséggel rendel-
kezik.

(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyermek- és ifjúságpoli-
tikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumban helyettes államtit-
kárként kinevezhető az a büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők 
választásán választható személy is, aki az (1) bekezdésben meghatározott 
szakképzettséggel nem rendelkezik, de annak megszerzésére irányuló 
képzésben vesz részt, feltéve, hogy a helyettes államtitkár feladatkörébe 
tartozik az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok ellátása.

(2) A miniszterelnök a közigazgatási államtitkár és a helyettes állam-
titkár részére a szakmai felsővezetői tisztség betöltésének igazolása cél-
jából igazolványt állít ki. Az igazolvány a közigazgatási államtitkár vagy a 
helyettes államtitkár nevét, arcképmását és a betöltött tisztség megneve-
zését tartalmazza.

1. Közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár kinevezésnek általános felté-
telei közé tartozik a büntetlen előélet, illetve (passzív) választójog, azaz az ország-
gyűlési képviselők választásán választhatóság.

A büntetlen előélettel kapcsolatban a Btk. 98. § rögzíti, hogy a mentesítés foly-
tán – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az elítélt mentesül a büntetett előé-
lethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. A mentesített személy büntetlen 
előéletűnek tekintendő, és – törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem tartozik 
számot adni olyan elítéltetésről, amelyre nézve mentesítésben részesült. Az elítélt 
mentesítésben részesülhet a törvény erejénél fogva,644 bírósági határozat alapján  
 
 
644 Btk. 100. § (1). E törvény erejénél fogva áll be a mentesítés a) elzárás, pénzbüntetés és 

közérdekű munka esetén az ügydöntő határozat jogerőre emelkedésének napján, b) fog-
lalkozástól eltiltás, járművezetéstől eltiltás, kitiltás és sportrendezvények látogatásától való 
eltiltás esetén az ügydöntő határozat jogerőre emelkedése napján, c) kiutasítás esetén 
a büntetés végrehajtásának befejezése vagy végrehajthatóságának megszűnése napján,  
d) felfüggesztett szabadságvesztés esetén a próbaidő leteltének napján, e) gondatlan vét-
ség miatt kiszabott szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltésének vagy végrehajtható-
sága megszűnésének napján, f) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, egy évet meg 
nem haladó tartamú szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltését vagy végrehajtható-
ságának megszűnését követő három év elteltével, g) szándékos bűncselekmény miatt ki-
szabott, egy évet meghaladó, de öt évnél nem hosszabb tartamú szabadságvesztés ese-
tén a büntetés kitöltését vagy végrehajthatóságának megszűnését követő öt év elteltével,  
h) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, öt évet meghaladó, de tíz évnél nem hosz-
szabb tartamú szabadságvesztés esetén a büntetés kitöltését vagy végrehajthatóságának 
megszűnését követő nyolc év elteltével, i) szándékos bűncselekmény miatt kiszabott, tíz 
évet meghaladó tartamú, határozott ideig tartó szabadságvesztés esetén a büntetés kitöl-
tését vagy végrehajthatóságának megszűnését követő tíz év elteltével. (2) Az (1) bekezdés 
b) pontja esetén a mentesítés nem terjed ki a) foglalkozástól eltiltás esetén a foglalkozás 
gyakorlásának, b) járművezetéstől eltiltás esetén a járművezetés gyakorlásának, c) kitiltás 
esetén az ítéletben meghatározott településen vagy az ország meghatározott részén való 
tartózkodás, d) sportrendezvények látogatásától való eltiltás esetén az elítélt sportrendez-
vények látogatásához való jogára.
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vagy kegyelem útján. A mentesítés egységessége alapján a mellékbüntetés alkal-
mazása esetén az elítélt az elítéléshez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól 
mindaddig nem mentesül, illetve nem mentesíthető, amíg a mellékbüntetés vég-
rehajtása nem fejeződött be, vagy végrehajthatósága nem szűnt meg. A bűnügyi 
nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján, jogviszony létesítésére, fenn-
tartására vagy egyéb, törvényben meghatározott bűnügyi előélettel kapcsolatos 
felté telnek való megfelelés igazolására a hatósági erkölcsi bizonyítvány szolgál. 
A mentesített személy olyan tartalmú hatósági erkölcsi bizonyítványt kap, hogy a 
bűntettesek nyilvántartásában nem szerepel.

A másik feltétel az országgyűlési képviselők választásán való választhatóság; 
azaz az Alaptörvény XXIII. cikk szerint minden nagykorú magyar állampolgárnak 
joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választ-
ható legyen. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése 
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.

2. A szakmai feltételek szakirányú végzettséget követelnek meg, amelyek taxatív 
felsorolása a következő:

−	 jogász mesterképzési szakon szerzett szakképzettség;
−	 közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szak-

értő szakképzettség;
−	 okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség;
−	 gazdaságtudományok képzési területen alap- vagy mesterképzésben szer-

zett közgazdász szakképzettség;
−	 felsőfokú végzettség és a feladat- és hatáskörének megfelelő szakirányú 

szakképzettség.

Ezektől eltérően a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumban az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok ellátására helyettes 
 államtitkárként az is kinevezhető, aki megfelel az általános feltétlenek, de nem 
rendelkezik a szakmai féltelek között felsorolt szakirányú végzettség egyikével 
sem. A felmentés azonban csak átmeneti jellegűnek értelmezhető, mivel feltétel, 
hogy a helyettes államtitkár szakirányú végzettség megszerzésére irányuló kép-
zésben vegyen részt.

3. A szakmai felső vezetői tisztség betöltésének igazolása céljából a miniszter elnök 
a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár részére igazolványt állít ki. 
Ennek gyakorlati indoka, hogy az igazolvány olyan közokirat, amely adatok és jo-
gok rendszeres igazolására szolgál, és amelynek tartalmát – az ellenkező bizonyí-
tásáig – mindenki köteles elfogadni (megdönthető vélelem). Így feladatuk ellátása 
során tisztségük azonosítása egyszerűbb és egyértelműbb, mint a köztársasági 
elnöki vagy a miniszterelnöki kinevezési okmány (normatív utasítás) használata.  
A törvény meghatározza az igazolvány kötelező tartalmai elemeit, amelyek az 
 államtitkár neve, arcképmása és a betöltött tisztségének megnevezése.
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225. § [A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár össze-
férhetetlenségére vonatkozó közös szabályok]

(1) A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár érdekképvisele-
ti szervezetben tisztséget, szövetkezetben vezető tisztséget nem viselhet.

(2) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget, ha a közigazgatási állam-
titkár, illetve a helyettes államtitkár a Magyar Nemzeti Bank felügyelőbi-
zottságának tagja, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagja, továbbá a 
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Birtokpolitikai Tanácsának elnöke vagy 
tagja.

(3) Ha az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt a közigazgatási állam-
titkár, illetve a helyettes államtitkár a vele szemben fennálló összeférhe-
tetlenségi okot megszünteti, az összeférhetetlenség megállapítását mel-
lőzni kell.

(4) Hatályon kívül helyezte: 2019. évi CIX. törvény 73. § 27.

1. A közigazgatási államtitkárra és a helyettes államtitkárra vonatkozóan a Kit. 
egyértelmű összeférhetetlenségi szabályokat állapít meg, miszerint egyikük sem 
viselhet érdekképviseleti szervezetben vagy szövetkezetben vezető tisztséget. Az 
érdekképviseleti szervezet fogalmát a jogszabályok nem tartalmazzák.

Általánosságban az érdekképviseleti szervek a személyek, szervezetek anyagi, 
szellemi vagy erkölcsi érdekeinek egyszeri vagy folyamatos képviseletét látja el 
más személyek, szervezetek, intézetek előtt. Az érdekképviselet három fő részte-
vékenységből áll: érdekegyeztetés, érdekérvényesítés, érdekvédelem. Az egyesü-
lési jog alapján létrehozott érdekképviseleti szervezet célját sem határozza meg 
konkrétan a jogalkotó, ugyanis minden olyan célra alapítható szervezet, amely 
össz hangban áll az Alaptörvénnyel, és amelyet törvény nem tilt. Így ide sorolha-
tók – a különféle érdekek alapján – például a civil szervezetek, az egyesületek, az 
alapítványok, a pártok; az egyházak; a munkáltatói érdekképviseletek és a munka-
vállalói szakszervezetek; a köztestületek (elsősorban a tudományos és művészeti 
akadémiák, a gazdasági és szakmai kamarák vagy a hegyközségek).

A vezető tisztség is ezeknek megfelelően alakul. A Ptk. 3:325. § szerint a szö-
vetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság 
és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükség-
leteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy, amelynél a tag 
kötelezettsége a szövetkezettel szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatá-
sára és az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésre terjed ki.  
A szövetkezet vezető tisztségviselői – a legalább háromtagú – igazgatóság elnöke 
és tagjai vagy – a tizenöt főnél kisebb taglétszámú szövetkezetben, amennyiben 
az alapszabály így rendelkezik – az igazgató elnök. A Szövetkezeti tv. néhány szö-
vetkezeti típust is nevesít: iskolaszövetkezet, szociális szövetkezet, start szociális 
szövetkezet, agrárgazdasági szövetkezet, közérdekű nyugdíjas szövetkezet.

Az összeférhetetlenség oka, hogy a vezető tisztségviselő az érdekképviselet ve-
zetését vagy a szövetkezet ügyvezetését annak érdekeinek elsődlegessége alapján, 
önállóan látja el. E minőségében a jogszabályoknak, az alapító vagy létesítő okirat-
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nak, illetve a legfőbb szerv határozatainak, döntéseinek van alávetve. Így ez egyes 
esetekben ellentétes lehet a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár 
közérdekű tevékenységével, kedvezőtlenül befolyásolhatná a szakpolitika-alkotás 
tartalmát és irányát. Ezek a rendelkezések azonban nem érintik az Alaptörvény 
VIII. cikkében biztosított alapvető egyesülési és szervezetalakítási jogukat, azaz 
hogy az érdekképviseleti szervezetbe vagy szövetkezetbe belépjenek, azoknak 
tagjaivá váljanak. Az egyesülési jog a Civil tv. alapján mindenkit megillető alapve-
tő szabadságjog, amelynek alapján mindenkinek joga van ahhoz, hogy másokkal 
szervezeteket, illetve közösségeket hozzon létre, vagy azokhoz csatlakozzon.

2. A szigorú összeférhetetlenségi szabályok alóli kivételek közé tartozik, hogy a 
közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár a Magyar Nemzeti Bank 
felügyelőbizottságának tagja, a Nemzeti Vagyongazdálkodási Tanács tagja, továbbá 
a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet Birtokpolitikai Tanácsának elnöke vagy tagja 
lehet. Tehát ezen tisztségek viselése nem keletkeztet összeférhetetlenséget.

3. Az összeférhetetlenséget meg kell szüntetni, azonban ha ez elmarad, meg kell 
indítani az összeférhetetlenségi eljárást. A jogalkotó azonban annyi kedvezményt 
állapít meg, hogy ha az összeférhetetlenségi eljárás ideje alatt a közigazgatási 
 államtitkár, illetve a helyettes államtitkár a vele szemben fennálló összeférhetet-
lenségi okot megszünteti, az összeférhetetlenség megállapítását mellőzni kell.

Mivel a közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár tekintetében is 
alkalmazni kell az általános összeférhetetlenségi szabályokat is (Kit. 95. §), a Kit. 
Módtv. 73. § 27. pontja hatályon kívül helyezte a (4) bekezdést, amely arról ren-
delkezett, hogy a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint 
jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységre, a nevelőszülői foglalkoztatási jogvi-
szonyra, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenységre a közigazgatási államtitkár 
és a helyettes államtitkár tekintetében a Kit. 95. § (6)–(9) bekezdését kell alkal-
mazni. A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár további munkavég-
zésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás 
ellenében folytatott tevékenységet is, a munkáltatói jogkör gyakorlójának előze-
tes engedélyével létesíthet. Ez alól kivételek az ún. gyakorolható tevékenységek 
(tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szelle-
mi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és az állami projektér-
tékelői jogviszony), továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység. A gyakorolható 
tevékenység végzésére irányuló jogviszony, valamint a közérdekű önkéntes tevé-
kenység végzésére irányuló jogviszony létesítését megelőzően az(oka)t írásban be 
kell jelenteniük a munkáltatói jogkör gyakorlója részére. Amennyiben a gyakorol-
ható tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló 
munkavégzés időtartama részben azonos a szakmai felső vezetői beosztás szerinti 
munkaidejével, akkor az kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes 
engedélye alapján létesíthető.
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226. § [A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár sza-
badságára vonatkozó szabályok]

(1) A közigazgatási államtitkárt, illetve a helyettes államtitkárt minden 
naptári évben 20 munkanap alapszabadság illeti meg, továbbá 15 munka-
nap vezetői pótszabadság igénybevételére jogosult.

(2) A szabadság igénybevételét a Miniszterelnöki Kormányiroda közigaz-
gatási államtitkárának előzetesen be kell jelenteni.

A Kit. a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó általános szabályoktól 
részben eltérően, külön állapítja meg a közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes 
államtitkár alapszabadságát és a besorolás szerinti pótszabadságát. Ennek alapve-
tő indoka, hogy szakmai felső vezetőként nem illeszkedik az álláshelyek besorolási 
rendszerébe. Az alapszabadság mértéke minden naptári évben 20 munkanap, a 
vezetői pótszabadság pedig további 15 munkanap. A közigazgatási államtitkár és a 
helyettes államtitkár a kormánytisztviselőkre vonatkozó általános szabályok szerint 
jogosult a tizennyolc évesnél fiatalabb gyermeke után pótszabadságra, valamint a 
gyermek vagy unoka születése esetén az apai, illetve a nagyszülői pótszabadságra.

Annak ellenére, hogy a közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtit-
kár felett a munkáltatói jogokat közvetlenül a miniszter gyakorolja, a kormányzati 
munka folyamatossága, összehangoltsága és zavartalansága érdekében a szabad-
ság igénybevételét előzetesen be kell jelenteni a Miniszterelnöki Kormányiroda köz-
igazgatási államtitkárának.

227. § [A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár fegyel-
mi büntetései]

A fegyelmi vétséget elkövető közigazgatási államtitkárral, valamint he-
lyettes államtitkárral szemben kiszabható fegyelmi büntetések:

a) megrovás,
b) hivatalvesztés.

1. A közigazgatási államtitkárra, valamint a helyettes államtitkárra is vonatkoznak 
a fegyelmi felelősség szabályai. Fegyelmi vétséget követnek el, ha kormányzati 
szolgálati jogviszonyukból eredő kötelezettségeiket vétkesen megszegik. A kor-
mányzati szolgálati jogviszonyukból eredő kötelezettség nemcsak a Kit.-ben neve-
sített kötelezettségeket jelenti, hanem bármilyen jogszabályban foglalt kötelezett-
séget, amely irányadó munkavégzésükre (beleértve például a belső szabályzatokat 
is). A velük szemben kiszabható fegyelmi büntetések köre azonban szűkebb, kizá-
rólag a megrovás és hivatalvesztés alkalmazható; így kizárt az illetménycsökken-
tés besorolási kategórián belül, vagy a vezetői álláshelyről nem vezetői álláshelyre 
helyezés.
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A megrovás a legenyhébb, erkölcsi jellegű büntetés. A munkáltatói jogkör gya-
korlója megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszab-
hat, amennyiben a tényállás megítélése egyszerű, és a kötelezettségszegést a kor-
mánytisztviselő elismeri.

A legsúlyosabb fegyelmi büntetés a hivatalvesztés. Ennek következménye, 
hogy kormányzati szolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik, és az 
ilyen büntetéssel sújtott közigazgatási államtitkár, illetve helyettes államtitkár kor-
mányzati igazgatási szervnél három évig nem alkalmazható. Mivel a hivatalvesztés 
a legsúlyosabb fegyelmi büntetés, kiszabása a legsúlyosabb kötelességszegések 
esetére indokolt, amikor az elkövető méltatlanná vált kormányzati szolgálati jogvi-
szonya fenntartására. Általában azok a kötelességszegések minősíthetők különö-
sen súlyosnak, amelyek egyidejűleg bűncselekmény törvényi tényállását is megva-
lósítják, különösen, ha azok a közszolgálat ellátásával függnek össze.

2. A fegyelmi eljárásra a Kit 166. §-át, továbbá az R6. XVI. fejezetét kell alkalmaz-
ni, a Kit. 223. §-a szerinti annyi eltéréssel, hogy a fegyelmi eljárás megindulásától 
kezdődően nem kérhetik azonnali hatályú felmentésüket. Fegyelmi vétség elkö-
vetésének alapos gyanúja esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles az eljá-
rást megindítani. Az elévülési szabályok értelmében nem lehet fegyelmi eljárást 
indítani, ha a kötelezettségszegés felfedezése óta három hónap, illetve a fegyelmi 
vétség elkövetése óta három év eltelt. A kormányzati igazgatási szerv megrovás 
fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás lefolytatása nélkül is kiszabhat, amennyiben a 
tényállás megítélése egyszerű, és a kötelezettségszegést elismerik.

228. § [A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár kor-
mányzati szolgálati jogviszonyának megszűnésére és megszünteté-
sére vonatkozó közös szabályok]

(1) A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár kormányzati 
szolgálati jogviszonya megszűnik:

a) halálával,
b) ha az országgyűlési képviselők választásán már nem választható,
c) összeférhetetlenségének megállapításával,
d) országgyűlési, helyi önkormányzati képviselővé, nemzetiségi 

szószólóvá, polgármesterré, politikai felsővezetővé vagy politikai 
vezetővé történő megválasztásával, illetve kinevezésével,

e) hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel,
f) álláshelyének a központosított álláshelyállományba kerülésével.

(2) A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár kormányzati 
szolgálati jogviszonya megszüntethető:

a) e tisztségéről történő lemondással,
b) e tisztségéből történő felmentéssel.

(3) Ha a közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár kor-
mányzati szolgálati jogviszonya megszűnik, jogosult a tisztségére utaló 
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megnevezést használni, feltéve, hogy a kormányzati szolgálati jogviszo-
nya nem az összeférhetetlenségének megállapítása vagy hivatalvesztés 
fegyelmi büntetés miatt vagy azért szűnt meg, mert az országgyűlési kép-
viselők választásán már nem választható.

(4) A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár a jogalap nélkül 
felvett juttatást az erre irányuló felhívás kézhezvételétől számított tizenöt 
napon belül köteles visszafizetni.

(5) Ha a közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár kineve-
zéséről, a kormányzati szolgálati jogviszonyának e tisztségéből felmen-
téssel vagy e tisztségéről lemondással való megszűnésének megállapítá-
sáról szóló okiratban a megbízatás keletkezésének vagy megszűnésének 
időpontja naptári napként van meghatározva, a közigazgatási államtitkár, 
illetve a helyettes államtitkár a megjelölt naptári nap kezdetén lép hivatal-
ba, illetve megbízatása a megjelölt naptári nap végén szűnik meg.

(6) A közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár végkielé-
gítésre nem jogosult.

1. A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár – sajátos jogállása követ-
keztében és a Kit. 223. §-a alapján – a kormányzati szolgálati jogviszony megszű-
nésére, illetve megszüntetésére, a lemondásra és a felmentésre vonatkozó sza-
bályok is eltérők a Negyedik Részben foglalt általános rendelkezésekhez képest. 
A jogalkotó a megszűnés, a megszüntetés, és annak mindkét esetének részletes 
szabályait külön-külön szabályozza a közigazgatási államtitkárra (Kit. 231–233. §) 
és a helyettes államtitkárra (Kit. 236–240. §) vonatkozóan.

2. A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének taxatív esetei alapján a 
közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár ex lege elveszíti tisztségét a 
 halálával; ha az országgyűlési képviselők választásán már nem választható; össze-
férhetetlenségének megállapításával; országgyűlési, helyi önkormányzati kép-
viselővé, nemzetiségi szószólóvá, polgármesterré, politikai felső vezetővé vagy 
politikai vezetővé történő megválasztásával, illetve kinevezésével; hivatalvesztés 
fegyelmi büntetéssel; álláshelyének a központosított álláshelyállományba kerü-
lésével.

A megbízatás tény- és természetszerű megszűnési oka az elhalálozás, ugyanis 
ebben az esetben az ember jogképessége is megszűnik. A halál tényét a  halotti 
anyakönyvi kivonat bizonyítja, amelynek alapja a halál bejelentése az illetékes 
anyakönyvvezetőnél, illetve – jelen témakörben kivételesen – a bíróság döntése 
a halál tényének megállapításáról vagy az eltűnt személy holtnak nyilvánításáról.

Szintén megszűnik a jogviszony, ha elveszíti passzív választó jogát, azaz az 
országgyűlési képviselők választásán már nem választható. Itt két kategóriát kell 
elhatárolni egymástól. Egyfelől nem választhat és nem választható (azaz nem ren-
delkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az, aki közügyektől eltiltás hatálya 
alatt áll, illetve akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakor-
lásához szükséges belátási képessége – pszichés állapota, szellemi fogyatkozá-
sa vagy szenvedélybetegsége miatt – tartósan vagy időszakonként visszatérően 
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nagymértékben csökkent, vagy az tartósan teljes mértékben hiányzik. Másfelől, 
bár szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám mégsem választható, aki jogerős íté-
let alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti 
kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva a közügyektől.

Az összeférhetetlenségi szabályok szerint a közigazgatási államtitkár és a he-
lyettes államtitkár nem lehet országgyűlési, helyi önkormányzati képviselő, nem-
zetiségi szószóló, polgármester, politikai felső vezető vagy politikai vezető. Ameny-
nyiben ilyennek megválasztják vagy kinevezik, akkor azzal egyidejűleg, illetve az 
összeférhetetlenség 30 napos megszüntetési határidejének eredménytelen lejártá-
val megszűnik a kormányzati szolgálati jogviszony. Az összeférhetetlenség másik 
köre, hogy érdekképviseleti szervezetben tisztséget, szövetkezetben vezető tiszt-
séget sem viselhetnek. Ehhez hasonlóan arra sincs lehetőség, hogy a közigazgatási 
államtitkár vagy a helyettes államtitkár – akár határozott ideig is – az Európai 
Unió intézményeinél vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési 
programok keretében szakértői tevékenységet vagy az Európai Unió, illetve más 
nemzetközi szervezet intézményeinél nemzeti szakértői tevékenységet lásson el.

Jogviszonyuk szintén megszűnik a legsúlyosabb fegyelmi büntetés, a hivatal-
vesztés kiszabásával. Ennek következménye, hogy kormányzati szolgálati jogvi-
szonya a törvény erejénél fogva megszűnik, és az ilyen büntetéssel sújtott közigaz-
gatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár kormányzati igazgatási szervnél 
három évig nem alkalmazható.

A közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár kormányzati szolgá-
lati jogviszonya megszűnik álláshelyének a központosított álláshelyállományba 
kerülésével. Mivel a közigazgatási államtitkár szükségszerűen hozzátartozik a mi-
nisztérium működéséhez, a gyakorlatban nehezen elképzelhető, hogy az ő állás-
helye a központosított álláshelyállományba kerül. Jogilag azonban nem kizárt ez 
a lehetőség; mint ahogyan azt az álláshelyekről szóló fejezetben már bemutattuk 
(a Harmadik Részben), a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó 
álláshely a központosított álláshelyállományba kerül, ha a kormányzati igazgatási 
szervnek az álláshelyen ellátandó feladata megszűnik. Erre lehet példa, amikor 
két minisztériumból egybeolvadással egy minisztérium lesz, amelynek értelemsze-
rűen egy közigazgatási államtitkára lesz. A másik eset, amikor az alaplétszámba 
tartozó álláshely központosított álláshelyállományba kerülhet az, amikor legalább 
hat hónapon át betöltetlen az álláshely. Átmeneti betöltetlenség inkább helyettes 
államtitkári álláshelyek esetében fordul elő, de ezek esetében sem jellemző, hogy 
az hat hónapig tartana. Nem kizárt az sem, hogy például a helyettes államtitkárt 
központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyre nevezzenek ki, amit szintén 
visszavonhat a Kormány.

3. A közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jog-
viszonya egyoldalúan megszüntethető a tisztségéről történő lemondással, illetve 
a tisztségéből történő felmentéssel. Ezzel kapcsolatban a közös szabályok között 
szerepel, hogy mindkettő jogosult a tisztségére utaló megnevezést használni a 
kormányzati szolgálati jogviszony megszűnését követően is. Ennek feltétele, hogy 
a megszűnésre ne azért kerüljön sor, mert az összeférhetetlenséget velük szemben 
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megállapították, vagy hivatalvesztés fegyelmi büntetést szabtak ki rájuk, illetve 
elveszítették passzív választó jogukat, így az országgyűlési képviselők választásán 
már nem választhatók. Ezzel ugyanis kvázi érdemtelenné váltak a cím használa-
tára.

4. A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnése, megszüntetése miatt, illetve 
más okból a jogalap nélkül felvett juttatás nem illeti meg a közigazgatási állam-
titkárt és a helyettes államtitkárt. Annak visszafizetésére a jogalkotó tizenöt napos 
határidőt állapít meg, amelyet az erre irányuló felhívás kézhezvételétől kell szá-
mítani.

A törvény egyértelművé teszi a jogviszony fennállásának megállapítását a nap-
tári napként meghatározott határidők tekintetében. Amennyiben a kinevezésről 
szóló okiratban a megbízatás keletkezésének időpontja naptári napként van meg-
határozva, a közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár a megjelölt 
naptári nap kezdetén lép hivatalba. Ennek megfelelően, ha a jogviszony megszün-
tetése esetén a felmentésről vagy a lemondásról szóló nyilatkozatban a megszűné-
sének időpontja naptári napként van meghatározva, akkor a megbízatása a megje-
lölt naptári nap végén szűnik meg.

A végkielégítéssel kapcsolatban is eltérő rendelkezéseket fogalmaz meg a tör-
vény az általános szabályokhoz (Kit. 112. §) képest. A jogalkotó egyértelmű teszi, 
hogy a közigazgatási államtitkár, illetve a helyettes államtitkár sajátos szakmai 
felső vezetői kormányzati szolgálati jogviszonya miatt, valamint a magasabb illet-
ményére és juttatásokra tekintettel végkielégítésre nem jogosult.

Közigazgatási államtitkár

229. § [A közigazgatási államtitkár kinevezése]

(1) A közigazgatási államtitkárt a miniszterelnök javaslatára a köztár-
sasági elnök határozatlan időre nevezi ki. A miniszterelnök a kinevezésre 
vonatkozó javaslatát a miniszter kezdeményezése alapján teszi meg.

(2) A közigazgatási államtitkár a kinevezésében megjelölt időpontban, 
ennek hiányában a kinevezésével hivatalba lép.

(3) A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyával 
kapcsolatosan a munkáltatói jogkört – az e tisztségbe való kinevezés és az 
abból való felmentés kivételével – a miniszter gyakorolja. A kormányzati 
szolgálati jogviszonyból származó igények érvényesítése érdekében indí-
tott eljárásban munkáltatóként a miniszter jár el.

(4) A kinevezett közigazgatási államtitkár a köztársasági elnök előtt az 
egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény sze-
rinti szöveggel esküt tesz.
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1. A közigazgatási államtitkár a miniszter irányítása alatt álló szakami felső vezető, 
aki a minisztérium hivatali szervezetét a jogszabályoknak és a szakmai követelmé-
nyeknek megfelelően vezeti. Annak ellenére, hogy feladatát és a közvetlen mun-
káltatói jogkört a miniszter határozza meg, kinevezésében csak kezdeményező a 
szerepe. A kinevezési eljárás ugyanis többszereplős; a miniszterelnök javaslatára a 
köztársasági elnök dönt a kinevezésről. Az erről szóló köztársasági elnöki határoza-
tot a Magyar Közlönyben teszik közzé. A köztársasági elnök általi kinevezés olyan 
értelemben formális jellegű, hogy azt a miniszterelnök ellenjegyezi, átvállalva így 
a (politikai) felelősséget. Mivel a közigazgatási államtitkár szakmai felső vezető, 
és kormányzati szolgálati jogviszonyban látja el feladatát, ezért kinevezése – a 
minisztérium hivatali szervezetének folyamatos vezetése érdekében – határozatlan 
időre szól. A miniszterelnök a közigazgatási államtitkár részére a szakmai felső ve-
zetői tisztség betöltésének igazolása céljából igazolványt állít ki.

A kinevezésnél figyelembe kell venni a személyi (kinevezési) feltételeket, így 
közigazgatási államtitkárrá minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők 
választásán választható személy kinevezhető, aki jogász mesterképzési szakon 
szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okle-
veles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzett-
séggel vagy gazdaságtudományok képzési területen alap- vagy mesterképzésben 
szerzett közgazdász szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a feladat- 
és hatáskörének megfelelő szakirányú szakképzettséggel rendelkezik. A feladat és 
tisztség sajátos hivatalvezetői, igazgatási jellegére tekintettel, valamint a hatékony 
létszámgazdálkodás érdekében a minisztériumban csak egy közigazgatási államtit-
kár működhet.

A törvény szerint a közigazgatási államtitkár hivatalba lépésének időpontja 
főszabályként a kinevezésben megjelölt nap. Amennyiben ennek meghatározása 
elmarad, akkor a kinevezéssel egy időben lép hivatalba.

2. A közigazgatási államtitkár esetében a munkáltatói jogkör gyakorlása megosz-
tott. Alapvetően a miniszter gyakorolja kormányzati szolgálati jogviszonyával kap-
csolatosan a munkáltatói jogkört, így ennek megfelelően a jogviszonyból származó 
igények érvényesítése érdekében indított eljárásban is ő jogosult eljárni. Azonban a 
tisztségbe való kinevezés és az abból való felmentés a köztársasági elnök jogköre. 
Ebben a miniszterelnöknek javaslattételi szerepe van.

További formális eljárási követelmény, hogy a kinevezéssel összefüggésben 
a közigazgatási államtitkár – nem a kormányzati szolgálati jogviszonyával kap-
csolatos munkáltatói jogkört gyakorló miniszter, hanem – a köztársasági elnök 
előtt tesz esküt. Az eskü szövegét az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és 
 fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény tartalmazza. Bár a törvény személyi 
hatálya országgyűlési képviselőkre és nemzetiségi szószólókra vonatkozik, a Kit. 
utaló szabálya kibővít azt, így azonos tartalommal a közjogi tisztségviselő esküjé-
nek szövege: „Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
(a tisztség megnevezése) tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. (Az 
eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”
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230. § [A közigazgatási államtitkár illetménye]

A közigazgatási államtitkár az 1. mellékletben meghatározott közigazga-
tási államtitkári álláshely szerinti illetményre jogosult, amelynek összegét 
a munkáltatói jogkör gyakorlója teljesítményértékelés nélkül, mérlegelés 
alapján állapítja meg.

A közigazgatási államtitkár álláshely szerinti illetményre jogosult, amelynek – a Kit. 
1. mellékletben található, a minisztériumok részére szóló illetménytábla szerinti 
– alsó határa 1 500 000 Ft, felső határa 1 900 000 Ft. A két érték közötti pontos 
összeget a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelés alapján állapítja meg, viszont 
mérlegelési szempontokat a törvény nem határoz meg. A jogalkotó tehát felha-
talmazást ad, hogy a jogszabály keretei között a munkáltatói jogkör gyakorlója 
az egyedi sajátosságokat – saját belátása szerint – figyelembe vegye. Mivel a Kit. 
223. §-a szerint a közigazgatási államtitkárra nem kell alkalmazni a teljesítmény-
értékelés, és ezzel összefüggésben a besorolási kategóriához tartozó illetmény-
eltérítés, valamint teljesítmény elismerési szabályokat, ezért az illetményt a telje-
sítményértékelés nélkül állapítja meg a munkáltatói jogkör gyakorlója.

A közigazgatási államtitkárt megilletik az állami vezetői juttatásokról szóló 
275/2015. (IX. 21.) Korm. rendeletben meghatározottak, így a hivatali lakás hasz-
nálata, a kiemelt egészségügyi ellátás, a személygépjárművel kapcsolatos jutta-
tások, az utazással kapcsolatos juttatások, a külföldön tartózkodással kapcsolatos 
juttatások (költségtérítés és napidíj-jogosultság), a számítástechnikai eszközök 
(hordozható személyi számítógép, táblagép) és rádiótelefon használata.

231. § [A közigazgatási államtitkár jogviszonyának megszűnése és 
megszüntetése]

(1) Ha a közigazgatási államtitkár az összeférhetetlenségét a kinevezé-
sétől számított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége 
gyakorlása során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a köz-
társasági elnök a miniszterelnök javaslatára az közléstől számított har-
minc napon belül dönt az összeférhetetlenség kérdésében.

(2) A hivatalvesztést a fegyelmi tanácsnak a miniszterelnök útján felter-
jesztett javaslatára a köztársasági elnök mondja ki.

(3) A fegyelmi tanács hivatalvesztés büntetés kiszabására irányuló ja-
vaslatát – amely együtt jár a közigazgatási államtitkár állásából való fel-
függesztésével – a közigazgatási államtitkárral közölni kell. A közigazga-
tási államtitkár a javaslattal szemben a közléstől számított tizenöt napon 
belül bírósághoz fordulhat. A kereset jogerős elbírálásáig a javaslat nem 
terjeszthető a miniszterelnök elé.

(4) A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyának 
megszűnésével vagy megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézke-
déseket a köztársasági elnök határozata alapján a miniszter teszi meg.
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(5) Ha a közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya a 
228. § (1) bekezdés a), b), d), vagy f) pontja, illetve a 228. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján szűnik meg, a megbízatás megszűnésének tényét a mi-
niszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök állapítja meg.

1. A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya az összeférhe-
tetlenség miatt akkor szűnik meg, ha a kinevezésétől számított harminc napon 
belül azt nem szünteti meg. Ugyanez a határidő vonatozik arra az esetre, ha ösz-
szeférhetetlenségi ok a tisztsége gyakorlása során merül fel vele szemben. Az ösz-
szeférhetetlenségi okok közé tartozik például, hogy érdekképviseleti szervezetben 
tisztséget, szövetkezetben vezető tisztséget nem viselhet. Az összeférhetetlenség 
kérdésében – a miniszterelnök javaslatára – a köztársasági elnök dönt. A döntést a 
közléstől számított harminc napon belül kell meghoznia.

A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik a 
 hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel. Az eljárás ebben az esetben is többszerep-
lős, így részt vesz benne a fegyelmi tanács és a miniszterelnök javaslattétellel, a 
köztársasági elnök pedig döntési jogkörrel. Az R6. 96. § szerint a közigazgatási 
államtitkár fegyelmi ügyében a vizsgálóbiztos legalább közigazgatási államtitkár.  
A hivatalvesztés büntetés kiszabására irányuló döntést a fegyelmi tanács javasolja. 
A javaslat közvetlen jogkövetkezménye, hogy az együtt jár a közigazgatási állam-
titkár állásából való felfüggesztésével. Az eljárási garanciák közé tartozik azonban, 
hogy a javaslatot a közigazgatási államtitkárral közölni kell, aki a közléstől számí-
tott 15 napon belül bírósághoz fordulhat. Ameddig a keresetet jogerősen el nem 
bírálják, a javaslat nem terjeszthető a miniszterelnök elé. Ezt követően a miniszter-
elnök felterjeszti saját javaslatával együtt a köztársasági elnökhöz, aki dönt arról, 
hogy kimondja a hivatalvesztést.

2. Mivel a közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcso-
latos munkáltatói jogkört közvetlenül a miniszter gyakorolja, ezért ő jogosult és 
kötelezett a tisztség megszűnésével vagy megszüntetésével összefüggő munkál-
tatói intézkedések megtételére. Ezeknek az intézkedéseknek a jogalapja a köztár-
sasági elnök határozata.

A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének és megszüntetésének 
egyes eseteiben a köztársasági elnök döntése mindössze annak megállapítására 
szorítkozik. Ide tartozik, ha megszűnésre a közigazgatási államtitkár halála; pasz-
szív választó jogának (országgyűlési képviselői választhatóságának) elvesztése; 
országgyűlési, helyi önkormányzati képviselővé, nemzetiségi szószólóvá, polgár-
mesterré, politikai felső vezetővé vagy politikai vezetővé történő megválasztása 
kinevezése; illetve álláshelyének a központosított álláshelyállományba kerülése 
miatt kerül sor. A megszüntetés köréből pedig az az eset, ha a közigazgatási állam-
titkár tisztségéről lemond.
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232. § [A közigazgatási államtitkár lemondása]

(1) A közigazgatási államtitkár e tisztségéről a miniszterelnök útján a 
köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemond-
hat. A nyilatkozatot a minisztérium közigazgatási államtitkára a minisz-
terhez juttatja el, aki azt haladéktalanul továbbítja a miniszterelnöknek. 
A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára e nyilatkozatát 
közvetlenül juttatja el a miniszterelnök számára.

(2) A közigazgatási államtitkár lemondása esetén a megbízatás megszű-
nésének időpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök ha-
tározza meg azzal, hogy az nem lehet későbbi a lemondásnak a köztársa-
sági elnökkel történő közlését követő harmincadik napnál. A lemondási idő 
a megbízatás megszűnését követő napon kezdődik.

(3) Ha a közigazgatási államtitkár e tisztségét legalább három évig be-
töltötte, a lemondási idő a megbízatás megszűnésétől számított három hó-
nap, ha e tisztsége három évnél hamarabb szűnt meg, de azt legalább egy 
évig betöltötte, a lemondási idő negyvenöt nap, ha e tisztségét egy évnél 
rövidebb ideig töltötte be, a lemondási idő tizenöt nap. A lemondási idő 
időtartama alatt a közigazgatási államtitkár a munkavégzési kötelezettség 
alól mentesül.

A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyának megszüntetését 
e tisztségéről történő, egyoldalú nyilatkozattal; lemondással teheti meg. Fontos 
megjegyezni, hogy felmondásra nincs lehetőség, mert felmondani csak szerződése-
ket lehet, viszont ez esetben a megbízatás kinevezéssel jött létre. A kinevezéshez 
hasonlóan a lemondás során is több szereplő vesz részt. A „szolgálati út” megtar-
tása érdekében a lemondó nyilatkozatot a minisztérium közigazgatási államtitkára 
a miniszterhez juttatja el, aki azt haladéktalanul továbbítja a miniszterelnöknek. 
 Ettől eltérően, de érthető módon – miniszter hiányában – a Miniszterelnöki Kor-
mány iroda közigazgatási államtitkára a nyilatkozatot közvetlenül juttatja el a mi-
niszterelnök számára. Formai követelményként az írásbeliséget jelöli meg a tör-
vény. Az időbeliségre viszont nem állapít meg kötelező minimális időtartamot, az 
államtitkár bármikor lemondhat tisztségéről. Mivel a lemondás egyoldalú jognyilat-
kozat, így annak érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges, a köztár-
sasági elnök megállapítja a tisztségről való lemondást.

A megszűnés időpontja azonban nem a lemondás benyújtásának napja, ugyanis 
a megbízatás megszűnésének időpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársa-
sági elnök határozza meg. Hogy túlzottan sokáig ne tartson ez az állapot, a meg-
szűnés időpontja nem lehet későbbi a lemondásnak a miniszterelnökhöz történő 
eljuttatását követő 30. napnál. A lemondási idő pedig a megbízatás megszűnését 
követő napon kezdődik.

A lemondási idő a tisztségviselés betöltésének időtartamához igazodik. Amennyi-
ben a közigazgatási államtitkár legalább három évig töltötte be tisztségét, akkor 
a lemondási idő a megbízatás megszűnésétől számított 3 hónap. Ennél kevesebb, 
45 nap a lemondási idő, ha a tisztséget legalább egy és három év időtartam  között 
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viselte. A legkevesebb lemondási idő a 15 nap, ekkor csak egy évnél rövidebb 
ideig volt hivatalban. Bár a közigazgatási államtitkár végkielégítésre nem jogosult, 
azonban az így kapott juttatás egyfajta végkielégítésként is értelmezhető, mert a 
lemondási idő alatt a közigazgatási államtitkár mentesül a munkavégzési kötele-
zettség alól.

233. § [A közigazgatási államtitkár felmentése]

(1) A minisztérium közigazgatási államtitkárát e tisztségéből a köztársa-
sági elnök menti fel a miniszterelnöknek a miniszter véleménye kikérését 
követően tett javaslatára. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási 
államtitkárát e tisztségéből a köztársasági elnök menti fel a miniszterel-
nök javaslatára. A felmentést nem kell megindokolni.

(2) A 105. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, ha a közigazga-
tási államtitkár a tisztségét legalább három évig betöltötte, hat hónapi, 
ha tisztsége három évnél hamarabb szűnt meg, de azt legalább egy évig 
betöltötte, három hónapi felmentési idő illeti meg, amelynek időtartama 
alatt a munkavégzési kötelezettség alól mentesül. Ha a közigazgatási ál-
lamtitkár tisztségét egy évnél rövidebb ideig töltötte be, felmentési ideje 
tizenöt nap.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartamokhoz a közigazgatási 
államtitkári tisztséget megelőzően folyamatosan betöltött politikai felső-
vezetői, helyettes államtitkári tisztség időtartamát – a hatáskörgyakorlás 
megszűnésétől az új tisztséggel összefüggésben a hivatalba lépésig terje-
dő, legfeljebb hat hónapos, valamint a kormányzati szolgálati jogviszony 
megszűnésétől a hatáskörgyakorlás megszűnéséig terjedő megszakítást a 
folyamatosság szempontjából nem számítva – hozzá kell számítani.

(4) A miniszter köteles kezdeményezni a miniszterelnöknél a közigaz-
gatási államtitkár felmentését, ha a közigazgatási államtitkár az öregségi 
nyugdíjkorhatárt betöltötte, és rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz 
szükséges szolgálati idővel.

(5) Nem kell alkalmazni a (4) bekezdést, ha a közigazgatási államtitkár a 
kinevezésekor betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, és rendelkezett az 
öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.

(6) A közigazgatási államtitkárnak a miniszter (4) bekezdés szerinti kez-
deményezésére történő felmentése esetén a (2) és (3) bekezdést nem kell 
alkalmazni.

A közigazgatási államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyának másik, egyoldalú 
megszüntetésének módja a felmentés. Szintén igazodva a kinevezés és a lemon-
dás szabályaihoz, a miniszterelnök – a közvetlen munkakapcsolatra tekintettel – a 
miniszter véleménye kikérését követően bármikor javaslatot tehet a köztársasági 
elnöknek a közigazgatási államtitkár felmentésére. Tehát valójában a miniszter-
elnök kezdeményezi, és az eljárásban a miniszternek csak véleményező szerepe 
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jut. A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára esetében, miniszter 
hiányában nincs véleményezés. Fontos rendelkezés, hogy a felmentést nem kell 
megindokolni. A felmentést – a kinevezéshez hasonlóan és a (politikai) felelősséget 
átvállalva – szintén a miniszterelnök ellenjegyzi. A köztársasági elnök felmentési 
határozata megtalálható a Magyar Közlönyben, sok esetben az új közigazgatási 
államtitkár kinevezésével együtt.

A felmentési idő a tisztség betöltésének időtartamához igazodik. Amennyiben 
a közigazgatási államtitkár legalább három évig töltötte be tisztségét, akkor a fel-
mentési idő a megbízatás megszűnésétől számított 6 hónap. Ennél kevesebb, 3 
hónap a felmentési idő, ha a tisztséget legalább egy és három év időtartam között 
viselte. A legkevesebb felmentési idő a 15 nap, ekkor csak egy évnél rövidebb 
ideig volt hivatalban. Bár a közigazgatási államtitkár végkielégítésre nem jogo-
sult, azonban az így kapott juttatás egyfajta végkielégítésként is értelmezhető, 
mert a felmentési idő alatt a közigazgatási államtitkár mentesül a munkavégzési 
kötelezettség alól. Az egybeszámítási szabályok alapján, ha a kormányzati szolgá-
lati jogviszony megszüntetését követő 30 napon belül első jogviszonyként újabb 
kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, a kormányzati szolgálati jogviszonyát 
folyamatosnak kell tekinteni (Kit. 105. §).

Ugyancsak az egybeszámítási szabályokat pontosítja a törvény, amikor arról 
rendelkezik, hogy a tisztségbetöltés szempontjából a fent meghatározott időtarta-
mokhoz a közigazgatási államtitkári tisztséget megelőzően folyamatosan betöltött 
politikai felső vezetői, helyettes államtitkári tisztség időtartamát – a hatáskörgya-
korlás megszűnésétől az új tisztséggel összefüggésben a hivatalba lépésig terjedő, 
legfeljebb hat hónapos, valamint a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésé-
től a hatáskörgyakorlás megszűnéséig terjedő megszakítást a folyamatosság szem-
pontjából nem számítva – hozzá kell számítani.

A felmentés kezdeményezésének kötelező esete, ha a közigazgatási államtitkár 
az öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, és rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz 
szükséges szolgálati idővel. A felmentés eljárási szabályait betartva erre a minisz-
ter köteles. Az öregségi nyugdíjkorhatár elérésé miatti felmentés kezdeményezé-
se alóli kivétel, ha a közigazgatási államtitkár már a kinevezésekor betöltötte az 
öregségi nyugdíjkorhatárt, és rendelkezett az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges 
szolgálati idővel. Az öregségi nyugdíjkorhatár elérésé miatti felmentés esetén a 
közigazgatási államtitkár nem jogosult felmentési időre.

Helyettes államtitkár

A Kit. 234–240. §-ai a helyettes államtitkár szakmai felső vezetői kormányzati jog-
viszonyával kapcsolatos fontosabb kérdésköröket tárgyalják, így a kinevezésre, az 
illetményre, jogviszony megszűnésére, az összeférhetetlenségre, a hivatalvesztés-
re, a lemondásra, valamint a felmentésre vonatkozó szabályokat.
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234. § [A helyettes államtitkár kinevezése]

(1) A minisztérium helyettes államtitkárát a miniszter javaslatára, a 
Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkárát a Miniszterelnöki 
Kormányiroda közigazgatási államtitkárának javaslatára a miniszterelnök 
határozatlan időre nevezi ki.

(2) A miniszter a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpoliti-
káért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtit-
kára véleményének kikérését követően a Miniszterelnöki Kormányiroda 
közigazgatási államtitkára útján terjeszti javaslatát a miniszterelnök elé. 
A Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára – a közigaz-
gatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára véleményének kikérését 
követően – közvetlenül terjeszti javaslatát a miniszterelnök elé.

(3) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért fele-
lős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára – a 
miniszter és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára 
javaslatának megküldésétől számított – tizenöt napon belül kifogással 
élhet. A kifogás tényéről és a kifogásolt személyről a közigazgatási mi-
nőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium közigazgatási államtitkára a miniszterelnököt a Miniszterel-
nöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja.

(4) A helyettes államtitkár a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek 
hiányában a kinevezésével hivatalba lép.

(5) A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyával kap-
csolatosan a munkáltatói jogkört – az e tisztségbe való kinevezés és az 
abból való felmentés kivételével – a közigazgatási államtitkár gyakorolja.

(6) A kinevezett helyettes államtitkár a miniszterelnök előtt az egyes 
közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról szóló törvény szerinti 
szöveggel esküt tesz.

1. A helyettes államtitkár a szervezeti és működési szabályzatban meghatározot-
tak szerint helyettesít(het)i az államtitkárt vagy közigazgatási államtitkárt. Ha 
a közigazgatási államtitkári tisztség nincs betöltve, a közigazgatási államtitkár 
 hatáskörét a helyettesítésére kijelölt helyettes államtitkár gyakorolja. A helyettes 
államtitkár a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően irá-
nyítja a miniszter feladat- és hatáskörének a minisztérium szervezeti és működé-
si szabályzatában meghatározott része tekintetében a szakmai munkát, valamint 
dönt a hatáskörébe utalt ügyekben. Annak ellenére, hogy a minisztérium államtit-
kára vagy közigazgatási államtitkára határozza meg feladatát és gyakorolja felette 
a munkáltatói jogkört, a kinevezésében nincs szerepe. A kinevezési eljárás köz-
pontosított és többszereplős, a miniszter tesz javaslatot a miniszterelnök számára. 
A központosítottság pedig abban figyelhető meg, hogy mindegyik miniszter csak 
a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára véleményének kikérést követően 
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terjesztheti elő javaslatát – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtit-
kára útján – a miniszterelnök elé.

Az eljárási szabályok a Miniszterelnöki Kormányiroda sajátos felépítése miatt 
(nem miniszter vezeti) némiképp eltérők. A helyettes államtitkárra a Miniszter-
elnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára tesz javaslatot közvetlenül a mi-
niszterelnöknek. Ennek során a közigazgatási államtitkár szintén kikéri előzetesen 
a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának véleményét.

A helyettes államtitkári kinevezésről szóló miniszterelnöki határozatot a Magyar 
Közlönyben kell közzétenni. Mivel szakmai felső vezetőnek minősül, és kormányzati 
szolgálati jogviszonyban látja el feladatát, ezért kinevezése – a minisztériumi szak-
mai munka folyamatos ellátása érdekében – határozatlan időre szól. A miniszter-
elnök a helyettes államtitkár részére a szakmai felső vezetői tisztség betöltésének 
igazolása céljából igazolványt állít ki.

A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter 
 által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának kulcsszerepe van a kine-
vezés során, mivel a – miniszter vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazga-
tási államtitkára által előterjesztett – javaslattal szemben kifogással élhet. A kifo-
gást a javaslat megküldésétől számított 15 napon belül kell megtennie. A kifogás 
joghatása, hogy a megjelölt személy nem nevezhető ki helyettes államtitkárnak. 
A kifogás tényéről és a kifogásolt személyről a közigazgatási minőségpolitikáért 
és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazga-
tási államtitkára a miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási 
államtitkára útján tájékoztatja. Amennyiben a közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási 
államtitkára nem kifogásolja, akkor az illető személy kinevezhető.

A kinevezésnél figyelembe kell venni a személyi feltételeket, így helyettes 
állam titkárrá minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán 
választható személy kinevezhető (általános feltételek), aki jogász mesterkép-
zési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon 
szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser 
szakképzettséggel vagy gazdaságtudományok képzési területen alap- vagy mes-
terképzésben szerzett közgazdász szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel 
és a feladat- és hatáskörének megfelelő szakirányú szakképzettséggel rendelkezik 
(szakmai feltételek). Ezektől eltérően a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős mi-
niszter által vezetett minisztériumban az ifjúságpolitikával kapcsolatos feladatok 
ellátására helyettes államtitkárként az is kinevezhető, aki megfelel az általános 
feltételnek, de nem rendelkezik a szakmai feltételek között felsorolt szakirányú 
végzettség egyikével sem.

A törvény szerint a helyettes államtitkár hivatalba lépésének időpontja fősza-
bályként a kinevezésben megjelölt nap. Amennyiben ennek meghatározása elma-
rad, akkor a kinevezéssel egy időben lép hivatalba.
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2. A helyettes államtitkár esetében a munkáltatói jogkör gyakorlása megosztott. 
Alapvetően a közigazgatási államtitkár gyakorolja kormányzati szolgálati jogviszo-
nyával kapcsolatosan a munkáltatói jogkört. Azonban a tisztségbe való kinevezés, 
és az abból való felmentés a miniszterelnök jogköre. Ebben a miniszternek javas-
lattételi szerepe van.

További formális eljárási követelmény, hogy a kinevezéssel összefüggésben a 
helyettes államtitkár – nem a kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatos 
munkáltatói jogkört gyakorló közigazgatási államtitkár, hanem – a miniszterelnök 
előtt tesz esküt. Az eskü szövegét az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és 
fogadalmáról szóló 2008. évi XXVII. törvény tartalmazza. Bár a törvény személyi 
hatálya országgyűlési képviselőkre és nemzetiségi szószólókra vonatkozik, a Kit. 
utaló szabálya kibővít azt, így azonos tartalommal a közjogi tisztségviselő esküjé-
nek szövege: „Én, (az eskütevő neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
(a tisztség megnevezése) tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. (Az 
eskütevő meggyőződése szerint:) Isten engem úgy segéljen!”

235. § [A helyettes államtitkár illetménye]

A helyettes államtitkár az 1. mellékletben meghatározott helyettes államtit-
kári álláshely szerinti illetményre jogosult, amelynek összegét a munkálta-
tói jogkör gyakorlója teljesítményértékelés nélkül, mérlegelés alapján álla-
pítja meg.

A helyettes államtitkár álláshely szerinti illetményre jogosult, amelynek – a Kit. 1. 
mellékletben található, a minisztériumok részére szóló illetménytábla szerinti – alsó 
határa 1 300 000 Ft, felső határa 1 650 000 Ft. A két érték közötti pontos összeget 
a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelés alapján állapítja meg, viszont mérle-
gelési szempontokat a törvény nem határoz meg. A jogalkotó tehát felhatalmazást 
ad, hogy a jogszabály keretei között a munkáltatói jogkör gyakorlója az egyedi 
sajátosságokat – saját belátása szerint – figyelembe vegye. Mivel a Kit. 223. §-a 
szerint a közigazgatási államtitkárra nem kell alkalmazni a teljesítményértékelés, 
és ezzel összefüggésben a besorolási kategóriához tartozó illetményeltérítés, vala-
mint teljesítményelismerési szabályokat, ezért az illetményt a teljesítményértéke-
lés nélkül állapítja meg a munkáltatói jogkör gyakorlója.

A helyettes államtitkárt megilletik az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. 
(IX. 21.) Korm. rendeletben meghatározottak, így a hivatali lakás használata, a ki-
emelt egészségügyi ellátás, a személygépjárművel kapcsolatos juttatások, az uta-
zással kapcsolatos juttatások, a külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások 
(költségtérítés és napidíj-jogosultság), a számítástechnikai eszközök (hordozható 
személyi számítógép, táblagép) és a rádiótelefon használata.
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236. § [A helyettes államtitkár jogviszonyának megszűnése]

(1) Ha a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya a 228. § 
(1) bekezdés a), b) vagy d) pontja, illetve a 228. § (2) bekezdés a) pontja 
alapján szűnik meg, a megbízatás megszűnésének tényét a minisztérium 
helyettes államtitkára esetében a miniszter előterjesztésére, a Miniszter-
elnöki Kormányiroda helyettes államtitkára esetében a Miniszterelnöki 
Kormányiroda közigazgatási államtitkárának előterjesztésére a miniszter-
elnök állapítja meg.

(2) A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyának meg-
szűnésével vagy megszüntetésével kapcsolatos munkáltatói intézkedése-
ket a miniszterelnök határozata alapján a közigazgatási államtitkár teszi 
meg.

A kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének és megszüntetésének egyes 
eseteiben a miniszterelnök döntése mindössze annak megállapítására szorítkozik. 
Ide tartozik, ha megszűnésre a helyettes államtitkár halála; passzív választójogá-
nak (országgyűlési képviselői választhatóságának) elvesztése; országgyűlési, he-
lyi önkormányzati képviselővé, nemzetiségi szószólóvá, polgármesterré, politikai 
felső vezetővé vagy politikai vezetővé történő megválasztása, kinevezése miatt 
kerül sor. A megszüntetés köréből pedig az az eset, ha a közigazgatási államtitkár 
tisztségéről lemond. A „szolgálati utat” betartva a javaslatot minisztérium esetén a 
miniszter terjeszti elő, a Miniszterelnöki Kormányiroda esetében pedig a közigaz-
gatási államtitkár.

Mivel a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsola-
tos munkáltatói jogkört közvetlenül a közigazgatási államtitkár gyakorolja, ezért ő 
 jogosult és kötelezett a tisztség megszűnésével vagy megszüntetésével összefüggő 
munkáltatói intézkedések megtételére. Ezeknek az intézkedéseknek a jogalapja a 
miniszterelnök határozata.

237. § [A helyettes államtitkár összeférhetetlensége]

Ha a helyettes államtitkár az összeférhetetlenségét a kinevezésétől szá-
mított harminc napon belül nem szünteti meg, vagy a tisztsége gyakorlása 
során vele szemben összeférhetetlenségi ok merül fel, a miniszterelnök 
a minisztérium helyettes államtitkára esetében a miniszter javaslatára, a 
Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkára esetében a Minisz-
terelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának javaslatára az in-
dítvány kézhezvételétől számított harminc napon belül dönt az összefér-
hetetlenség kérdésében.

A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya az összeférhetetlenség 
miatt akkor szűnik meg, ha a kinevezésétől számított harminc napon belül azt nem 
szünteti meg. Ugyanez a határidő vonatozik arra az esetre, ha összeférhetetlenségi 
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ok a tisztsége gyakorlása során merül fel vele szemben. Az összeférhetetlenségi 
okok közé tartozik például, hogy érdekképviseleti szervezetben tisztséget, szövet-
kezetben vezető tisztséget nem viselhet. Az összeférhetetlenség kérdésében – a 
miniszter vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkárának ja-
vaslatára – a miniszterelnök dönt. A döntést a közléstől számított harminc napon 
belül kell meghoznia.

238. § [A hivatalvesztés megállapításának szabályai a helyettes 
 államtitkár esetében]

(1) A hivatalvesztést a fegyelmi tanács javaslatára a miniszter mondja ki.
(2) A fegyelmi tanács hivatalvesztés büntetés kiszabására irányuló javas-

latát – amely együtt jár a helyettes államtitkár állásából való felfüggesz-
tésével – a helyettes államtitkárral közölni kell. A helyettes államtitkár a 
javaslattal szemben a közléstől számított tizenöt napon belül bírósághoz 
fordulhat. A kereset jogerős elbírálásáig a javaslat nem terjeszthető a mi-
niszter elé.

A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik a hivatal-
vesztés fegyelmi büntetéssel. Az eljárás ebben az esetben is többszereplős, így 
részt vesz benne a fegyelmi tanács javaslattétellel és a miniszter döntési jogkörrel. 
Az R6. 96. § szerint a helyettes államtitkár fegyelmi ügyében a vizsgálóbiztos lega-
lább helyettes államtitkár. A hivatalvesztés büntetés kiszabására irányuló döntést a 
fegyelmi tanács javasolja. A javaslat közvetlen jogkövetkezménye, hogy az együtt 
jár a helyettes államtitkár állásából való felfüggesztésével. Az eljárási garanciák 
közé tartozik azonban, hogy a javaslatot a helyettes államtitkárral közölni kell, aki 
a közléstől számított 15 napon belül bírósághoz fordulhat. Ameddig a keresetet 
jogerősen el nem bírálják, a javaslat nem terjeszthető a miniszter elé. Ezt követően 
a miniszter dönt arról, hogy kimondja a hivatalvesztést.

239. § [A helyettes államtitkár lemondása]

(1) A minisztérium helyettes államtitkára e tisztségéről a miniszter, a 
Miniszterelnöki Kormányiroda helyettes államtitkára a Miniszterelnöki 
Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján a miniszterelnökhöz inté-
zett írásbeli nyilatkozatával bármikor lemondhat.

(2) A minisztérium helyettes államtitkára lemondása esetén a megbíza-
tás megszűnésének időpontját a miniszter, a Miniszterelnöki Kormányiro-
da helyettes államtitkára esetén a Miniszterelnöki Kormányiroda közigaz-
gatási államtitkárának javaslatára a miniszterelnök határozza meg azzal, 
hogy az nem lehet későbbi a lemondásnak a miniszterelnökkel való közlé-
sét követő harmincadik napnál. A lemondási idő a megbízatás megszűné-
sét követő napon kezdődik.
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(3) Ha a helyettes államtitkár e tisztségét legalább három évig betöltöt-
te, a lemondási idő a megbízatás megszűnésétől számított három hónap, 
ha e tisztsége három évnél hamarabb szűnt meg, de azt legalább egy évig 
betöltötte, a lemondási idő negyvenöt nap, ha e tisztségét egy évnél rövi-
debb ideig töltötte be, a lemondási idő tizenöt nap. A lemondási idő idő-
tartama alatt a helyettes államtitkár a munkavégzési kötelezettség alól 
mentesül.

A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyának megszüntetését e 
tisztségéről történő egyoldalú nyilatkozatával, lemondással teheti meg. Fontos meg-
jegyezni, hogy felmondásra nincs lehetőség, mert felmondani csak a szerződéseket 
lehet, viszont ez esetben a megbízatás kinevezéssel jött létre. A kinevezéshez ha-
sonlóan a lemondás során is több szereplő vesz részt. A „szolgálati út” megtartása 
érdekében a lemondó nyilatkozatot a helyettes államtitkára a miniszterhez juttatja 
el, aki azt haladéktalanul továbbítja a miniszterelnöknek. Ettől eltérően – miniszter 
hiányában – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára a nyilatko-
zatot közvetlenül juttatja el a miniszterelnök számára. Formai követelményként az 
írásbeliséget jelöli meg a törvény. Az időbeliségre viszont nem állapít meg kötelező 
minimális időtartamot, az államtitkár bármikor lemondhat tisztségéről. Mivel a le-
mondás egyoldalú jognyilatkozat, így annak érvényességéhez elfogadó nyilatkozat 
nem szükséges, a miniszterelnök megállapítja a tisztségről való lemondást.

A megszűnés időpontja azonban nem a lemondás benyújtásának napja, ugyanis 
a megbízatás megszűnésének időpontját a miniszterelnök javaslatára a köztársa-
sági elnök határozza meg. Hogy túlzottan sokáig ne tartson ez az állapot, a meg-
szűnés időpontja nem lehet későbbi a lemondásnak a miniszterelnökhöz történő 
eljuttatását követő 30. napnál. A lemondási idő pedig a megbízatás megszűnését 
követő napon kezdődik.

A lemondási idő a tisztségviselés betöltésének időtartamához igazodik. Ameny-
nyiben a helyettes államtitkár legalább három évig töltötte be tisztségét, akkor a 
lemondási idő a megbízatás megszűnésétől számított 3 hónap. Ennél kevesebb, 45 
nap a lemondási idő, ha a tisztséget legalább egy és három év időtartam között 
viselte. A legkevesebb lemondási idő a 15 nap, ekkor csak egy évnél rövidebb ideig 
volt hivatalban. Bár a helyettes államtitkár végkielégítésre nem jogosult, azonban 
az így kapott juttatás egyfajta végkielégítésként is értelmezhető, mert a lemondási 
idő alatt a helyettes államtitkár mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.

240. § [A helyettes államtitkár felmentése]

(1) Minisztérium helyettes államtitkára esetében a miniszter, a Minisz-
terelnöki Kormányiroda helyettes államtitkára esetében a Miniszterelnöki 
Kormányiroda közigazgatási államtitkára bármikor javaslatot tehet a mi-
niszterelnöknek a helyettes államtitkár e tisztségéből történő felmenté-
sére. A felmentést nem kell megindokolni. A helyettes államtitkár felmen-
tésére a 233. § (2) és (3) bekezdését alkalmazni kell.
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(2) Minisztériumban a miniszter, a Miniszterelnöki Kormányirodán a 
Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára köteles kezde-
ményezni a miniszterelnöknél a helyettes államtitkár felmentését, ha a 
helyettes államtitkár az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és rendel-
kezik az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.

(3) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdést, ha a helyettes államtitkár a 
kinevezésekor betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, és rendelkezett az 
öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel.

(4) A helyettes államtitkárnak a (2) bekezdés szerinti kezdeményezésre 
történő felmentése esetén a 233. § (2) és (3) bekezdését nem kell alkal-
mazni.

A helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyának másik, egyoldalú 
megszüntetésének módja a felmentés. Szintén igazodva a kinevezés és a lemon-
dás szabályaihoz, a miniszter, illetve a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási 
államtitkára bármikor javaslatot tehet a miniszterelnöknek a helyettes államtitkár 
felmentésére. Fontos rendelkezés, hogy a felmentést nem kell megindokolni. A mi-
niszterelnök felmentési határozata megtalálható a Magyar Közlönyben, sok esetben 
az új helyettes államtitkár kinevezésével együtt.

A törvény a felmentési idővel kapcsolatban visszautal a közigazgatási államtit-
kárra vonatkozó szabályokra. Amennyiben a helyettes államtitkár legalább három 
évig töltötte be tisztségét, akkor a felmentési idő a megbízatás megszűnésétől 
számított 6 hónap. Ennél kevesebb, 3 hónap a felmentési idő, ha a tisztséget leg-
alább egy és három év időtartam között viselte. A legkevesebb felmentési idő a 15 
nap, ekkor csak egy évnél rövidebb ideig volt hivatalban. Bár a helyettes állam-
titkár végkielégítésre nem jogosult, azonban az így kapott juttatás egyfajta vég-
kielégítésként is értelmezhető, mert a felmentési idő alatt a helyettes államtitkár 
mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. Az egybeszámítási szabályok alap-
ján, ha a kormányzati szolgálati jogviszony megszüntetését követő 30 napon belül 
első jogviszonyként újabb kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, a kormányzati 
szolgálati jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni (Kit. 105. §). Az így meghatá-
rozott időtartamokhoz a helyettes államtitkári tisztséget megelőzően folyamatosan 
betöltött politikai felső vezetői, közigazgatási államtitkári tisztség időtartamát – a 
hatáskörgyakorlás megszűnésétől az új tisztséggel összefüggésben a hivatalba lé-
pésig terjedő, legfeljebb hat hónapos, valamint a kormányzati szolgálati jogviszony 
megszűnésétől a hatáskörgyakorlás megszűnéséig terjedő megszakítást a folyama-
tosság szempontjából nem számítva – hozzá kell számítani.

A felmentés kezdeményezésének kötelező esete, ha a helyettes államtitkár az 
öregségi nyugdíjkorhatárt betölti, és rendelkezik az öregségi teljes nyugdíjhoz 
szükséges szolgálati idővel. A felmentés eljárási szabályait betartva erre a minisz-
ter, illetve a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára köteles. Az 
öregségi nyugdíjkorhatár elérése miatti felmentés kezdeményese alóli kivétel, ha a 
helyettes államtitkár már a kinevezésekor betöltötte az öregségi nyugdíjkorhatárt, 
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és rendelkezett az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel. Az öreg-
ségi nyugdíjkorhatár elérése miatti felmentés esetén a helyettes államtitkár nem 
jogosult felmentési időre.

Kormányzati főhivatal vezetője és helyettese

A Kit. 241–244. §-a kormányzati főhivatal vezetője és helyettesének szakmai fel ső 
vezetői kormányzati jogviszonyával kapcsolatos fontosabb kérdésköröket tárgyal-
ja, így a kinevezésre és a javadalmazásra vonatkozó szabályokat.

241. § [A kormányzati főhivatal vezetője és helyettese]

A kormányzati főhivatal vezetője és a kormányzati főhivatal vezetőjének 
helyettese kormányzati szolgálati jogviszonyára – az e fejezetben foglalt 
eltérésekkel – a közigazgatási államtitkárra vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni.

A kormányzati főhivatal vezetője és a kormányzati főhivatal vezetőjének helyet-
tese szakmai felső vezetőnek minősül, akik kormányzati szolgálati jogviszonyban 
látják el feladataikat. Jogállásukra a Kit. a közigazgatási államtitkárra vonatkozó 
szabályokat rendeli alkalmazni, és csak a kinevezésükre, a felmentésükre, valamint 
a javadalmazásukra vonatkozóan fogalmaz meg eltéréseket. Ugyanakkor ezek az 
eltérések nem érintik a megszűnést és megszüntetést, illetve a lemondást megál-
lapító rendelkezéseket.

242. § [A kormányzati főhivatal vezetőjének kinevezése]

(1) A kormányzati főhivatal vezetőjét – ha törvény eltérően nem rendel-
kezik – a kormányzati főhivatalt felügyelő miniszter javaslatára a minisz-
terelnök nevezi ki és menti fel.

(2) A kormányzati főhivatalt felügyelő miniszter javaslatát a közigazga-
tási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter útján 
terjeszti a miniszterelnök elé.

(3) A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős 
miniszter a javaslat megküldésétől számított tizenöt napon belül kifogás-
sal élhet, és a javaslatot visszaküldheti a kormányzati főhivatalt felügyelő 
miniszternek, vagy továbbítja azt a miniszterelnöknek.

A kormányzati főhivatal törvény által létrehozott, a Kormány irányítása alatt álló 
különös hatáskörű központi kormányzati igazgatási szerv. A Kit. felsorolásában 
 kormányzati főhivatal a Központi Statisztikai Hivatal, az Országos Atomenergia 
Hiva tal és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala [Kit. 2. § (3) bek.].
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Kormányzati főhivatal Vezető Megbízatás időtartama

Központi Statisztikai Hivatal elnök 6 év

Országos Atomenergia Hivatal főigazgató határozatlan

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnök határozatlan

58. táblázat: A kormányzati főhivatalok vezetői a megbízatásuk időtartama szerint

A kormányzati főhivatal felügyeletét a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben 
kiadott rendeletében kijelölt miniszter látja el, aki e hatáskörében – ha törvény 
eltérően nem rendelkezik – különösen törvény vagy kormányrendelet felhatalma-
zása alapján rendeletet alkot a kormányzati főhivatal feladatkörébe tartozó kér-
désekben, illetve előterjesztést tesz törvény vagy kormányrendelet alkotására; 
képviseli a kormányzati főhivatalt a Kormány és az Országgyűlés előtt. Ennek 
megfelelően a kinevezési eljárás többszereplős; a felügyeleti jogkör gyakorlására 
tekintettel a miniszter javaslatára a miniszterelnök dönt a kinevezésről. A felmen-
tésről is a miniszterelnök dönt a miniszter javaslata alapján. Az ezekről szóló mi-
niszterelnöki határozatot a Magyar Közlönyben teszik közzé.

A törvény tovább pontosítja, hogy a kormányzati főhivatalt felügyelő miniszter a 
javaslatát nem közvetlenül juttatja el a miniszterelnöknek, hanem a közigazgatási 
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter útján terjeszti elő.

A központosított személyzeti politikának megfelelően a közigazgatási minőség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
közigazgatási államtitkárának kulcsszerepe van a kinevezés során, mivel a – mi-
niszter által előterjesztett – javaslattal szemben kifogással élhet, és dönthet úgy, 
hogy az előterjesztést visszaküldi a kormányzati főhivatalt felügyelő miniszternek, 
vagy továbbítja azt a miniszterelnöknek. A kifogást a javaslat megküldésétől szá-
mított 15 napon belül kell megtennie.

243. § [A kormányzati főhivatal vezetője helyettesének kinevezése]

(1) A kormányzati főhivatal vezetőjének helyettesét – ha törvény elté-
rően nem rendelkezik – a kormányzati főhivatal vezetőjének javaslatára a 
kormányzati főhivatalt felügyelő miniszter nevezi ki és menti fel.

(2) A kormányzati főhivatal vezetője a helyettesének javasolt személyről 
– a kormányzati főhivatalt felügyelő miniszternek tett javaslattételt leg-
alább tizenöt nappal megelőzően – tájékoztatja a közigazgatási minőség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisz-
térium közigazgatási államtitkárát, aki a javasolt személlyel szemben a 
tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt sze-
mély nem nevezhető ki a kormányzati főhivatal vezetője helyettesének.
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(3) Ha a kormányzati főhivatal felügyeletét a közigazgatási minőségpoli-
tikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter látja el, a (2) bekezdést 
nem kell alkalmazni.

A kormányzati főhivatal vezetője helyettesének kinevezési szabályai sokban ha-
sonlítanak a kormányzati főhivatal vezetőjénél ismertetett rendelkezésekhez.  
A kinevezési eljárás – a közvetlen munkakapcsolatra tekintettel – többszereplős, 
a kormányzati főhivatal vezetőjének javaslatára a kormányzati főhivatalt felügyelő 
miniszter dönt a kinevezésről. A felmentésről is az érintett miniszter dönt a kor-
mányzati főhivatal vezetőjének javaslata alapján.

A központosított személyzeti politikának megfelelően a közigazgatási minőség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
közigazgatási államtitkárának kulcsszerepe van a kinevezés során, mivel a – kor-
mányzati főhivatal vezetője által előterjesztett – javaslattal szemben kifogással 
élhet. Ezt a javaslat megküldésétől számított 15 napon belül kell megtennie. A kifo-
gás jogkövetkezménye, hogy a kifogásolt személy nem nevezhető ki a kormányzati 
főhivatal vezetője helyettesének.

A törvényben rögzített egyszerűsítési szabály értelmében, amennyiben a köz-
igazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter látja el a 
kormányzati főhivatal felügyeletét, akkor a javaslatot nem kell megküldeni a köz-
igazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által ve-
zetett minisztérium közigazgatási államtitkárának. 2020-ban a közigazgatási mi-
nőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztérium a Miniszterelnökség, 
így – a Kormány Statútum szerint – ez a rendelkezés irányadó a Központi Statisz-
tikai Hivatal elnökhelyettesének kinevezése és felmentése során.

244. § [A kormányzati főhivatal vezetőjének és a vezető helyettesé-
nek javadalmazása]

(1) A kormányzati főhivatal vezetője az 1. melléklet I. pontjában fog-
lalt Illetménytábla szerinti közigazgatási államtitkári illetményre jogosult, 
amelynek összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. A kor-
mányzati főhivatal vezetője a kormányrendeletben meghatározott jutta-
tásokra jogosult.

(2) A kormányzati főhivatal vezetőjének helyettese az 1. mellékletben 
meghatározott helyettes államtitkári álláshely szerinti illetményre jogo-
sult, amelynek összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.  
A kormányzati főhivatal vezetőjének helyettese kormányrendeletben meg-
határozott juttatásokra jogosult.

1. A kormányzati főhivatal vezetője álláshely szerinti illetményre jogosult, amely 
a – Kit. 1. mellékletben található, a minisztériumok részére szóló illetménytábla 
szerinti – közigazgatási államtitkári javadalmazáshoz igazodik, így annak alsó ha-
tára 1 500 000 Ft, felső határa 1 900 000 Ft. A két érték közötti pontos összeget a 
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munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelés alapján állapítja meg az általános szabá-
lyok szerint. A jogalkotó tehát felhatalmazást ad, hogy a jogszabály keretei között 
a munkáltatói jogkör gyakorlója az egyedi sajátosságokat – saját belátása szerint –  
figyelembe vegye.

A kormányzati főhivatal vezetőjének helyettese szintén álláshely szerinti illet-
ményre jogosult, amely a – Kit. 1. mellékletben található, a minisztériumok részé-
re szóló illetménytábla szerinti – helyettes államtitkári javadalmazáshoz igazodik, 
így annak alsó határa 1 300 000 Ft, felső határa 1 650 000 Ft. A két érték közötti 
pontos összeget a munkáltatói jogkör gyakorlója, a kormányzati főhivatal vezetője 
mérlegelés alapján állapítja meg az általános szabályok szerint.

2. A kormányzati főhivatal vezetője és vezetőjének helyettese az állami veze-
tői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti 
jogosult a következő juttatásokra: hivatali lakás használata, kiemelt egészség-
ügyi ellátás, személygépjárművel kapcsolatos juttatások, az utazással kapcsola-
tos juttatások, külföldön tartózkodással kapcsolatos juttatások (költségtérítés és 
napidíj-jogosultság), valamint számítástechnikai eszközök (hordozható személyi 
számítógép, táblagép) és rádiótelefon használata.

Jogosult
személyek

Juttatást 
biztosító 

szerv
Eltérések a juttatás mértékében

 kormányzati 
főhivatal 
 vezetője

munkáltató 
szerv

a) kiemelt egészségügyi ellátást nem vehet igénybe
b) az általa használt személygépjármű kategóriája 

és felszereltsége tekintetében a helyettes állam-
titkárt megillető juttatásra jogosult

c) az utazással kapcsolatos juttatások tekinteté-
ben helyettes államtitkárt megillető juttatásokra 
jogosult azzal, hogy hivatalos külföldi utazása 
során nem veheti igénybe a repülőtéri kormány-
váró helyiségeket

 kormányzati 
főhivatal 

vezetőjének 
helyettese

munkáltató 
szerv

a) hivatalos külföldi utazása során nem veheti 
igénybe a repülőtéri kormányváró helyiségeket

b) a személygépjárművel kapcsolatos juttatások 
közül az e rendelet szerinti költségátalányra nem 
jogosult

59. táblázat: A kormányzati főhivatal vezetőjét és vezetőjének helyettesét  
megillető juttatások köre
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Központi hivatal vezetője és helyettese

A Kit. 245–247. §-a központi hivatal vezetője és helyettesének szakmai felső ve-
zetői kormányzati jogviszonyával kapcsolatos fontosabb kérdésköröket tárgyalja, 
így a kinevezésre és a javadalmazásra vonatkozó szabályokat.

245. § [A központi hivatal vezetőjére és helyettesére alkalmazandó 
szabály]

A központi hivatal vezetője és a központi hivatal vezetőjének helyettese 
kormányzati szolgálati jogviszonyára – az e fejezetben foglalt eltérések-
kel – a helyettes államtitkárra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A központi hivatal vezetője és a központi hivatal vezetőjének helyettese szak-
mai felső vezetőnek minősül, akik kormányzati szolgálati jogviszonyban látják el 
feladataikat. Jogállásukra a Kit. a helyettes államtitkárra vonatkozó szabályokat 
rendeli alkalmazni, és csak a kinevezésükre, a felmentésükre, valamint a javadal-
mazásukra vonatkozóan fogalmaz meg eltéréseket. Ugyanakkor ezek az eltérések 
nem érintik az összeférhetetlenséget, a hivatalvesztést és lemondást megállapító 
rendelkezéseket.

246. § [A központi hivatal vezetőjének kinevezése]

(1) A központi hivatal vezetőjét – ha törvény vagy kormányrendelet el-
térően nem rendelkezik – a központi hivatalt irányító miniszter nevezi ki 
és menti fel.

(2) A központi hivatal vezetőjének javasolt személyről a központi hiva-
talt irányító miniszter tájékoztatja a közigazgatási minőségpolitikáért és 
személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium köz-
igazgatási államtitkárát, aki a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást 
követő tizenöt napon belül kifogással élhet. A kifogásolt személy nem ne-
vezhető ki a központi hivatal vezetőjének.

(3) Ha a központi hivatalt a közigazgatási minőségpolitikáért és személy-
zetpolitikáért felelős miniszter irányítja, a (2) bekezdést nem kell alkal-
mazni.

A központi hivatal törvény vagy kormányrendelet által létrehozott, miniszter irá-
nyítása alatt álló különös hatáskörű központi kormányzati igazgatási szerv, amely 
tevékenysége alapján hatósági, piacfelügyeleti, szolgáltató, fenntartói, forráske-
zelő, ellenőrző, illetve kiszolgáló típusokba sorolható (Kit. 38. §). A központi hiva-
tal irányítását a Kormány eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott rendeletében ki-
jelölt miniszter látja el. Ennek megfelelően a kinevezésről és a felmentésről is – az 
irányítási jogkörre tekintettel – a miniszter dönt.



757

xxxii–xxxiii. fejezet

A központosított személyzeti politikának megfelelően a közigazgatási minőség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
közigazgatási államtitkárának kulcsszerepe van a kinevezés során, mivel a – kor-
mányzati főhivatal vezetője által előterjesztett – tájékoztatással szemben kifogás-
sal élhet. Ezt a tájékoztatás megküldésétől számított 15 napon belül kell megten-
nie. A kifogás jogkövetkezménye, hogy a kifogásolt személy nem nevezhető ki a 
központi hivatal vezetőjének.

A törvényben rögzített egyszerűsítési szabály értelmében, amennyiben a köz-
igazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter látja el a 
központi hivatal irányítását, akkor a tájékoztatást nem kell megküldeni a közigaz-
gatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium közigazgatási államtitkárának. 2020-ban a közigazgatási minőségpo-
litikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztérium a Miniszterelnökség, azonban 
– a Kormány Statútum szerint – nem tartozik alá központi hivatal.

246/A. § [A központi hivatal vezetője helyettesének kinevezése]

(1) A központi hivatal vezetőjének helyettesét – ha törvény vagy kor-
mányrendelet eltérően nem rendelkezik – a központi hivatal vezetőjének 
javaslatára a központi hivatalt irányító miniszter nevezi ki és menti fel.

(2) A központi hivatal vezetője a helyettesének javasolt személyről – a 
központi hivatalt irányító miniszternek tett javaslattétellel egyidejűleg – 
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 vezetője helyettesének.

(3) Ha a központi hivatal irányítását a közigazgatási minőségpolitikáért 
és személyzetpolitikáért felelős miniszter látja el, a (2) bekezdést nem 
kell alkalmazni.

A központi hivatal vezetője helyettesének kinevezési szabályai annyiban térnek el, 
hogy – a közvetlen munkakapcsolatra tekintettel – a kinevezési eljárás többsze-
replős, a központi hivatal vezetőjének javaslatára a kormányzati főhivatalt irányító 
miniszter dönt a kinevezésről. A felmentésről is az érintett miniszter dönt a köz-
ponti hivatal vezetőjének javaslata alapján.

A központosított személyzeti politikának megfelelően a közigazgatási minőség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
közigazgatási államtitkárának kulcsszerepe van a kinevezés során, mivel a – köz-
ponti hivatal vezetője által előterjesztett – javaslattal szemben kifogással élhet. 
Ezt a javaslat megküldésétől számított 15 napon belül kell megtennie. A kifogás 
jogkövetkezménye, hogy a kifogásolt személy nem nevezhető ki a központi hivatal 
vezetője helyettesének.
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A törvényben rögzített egyszerűsítési szabály értelmében amennyiben a köz-
igazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter látja el a 
központi hivatal irányítását, akkor a tájékoztatást nem kell megküldeni a közigaz-
gatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium közigazgatási államtitkárának. 2020-ban a közigazgatási minőség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelős minisztérium a Miniszterelnökség, azon-
ban – a Kormány Statútum szerint – nem tartozik alá központi hivatal.

247. § [A központi hivatal vezetőjének és a helyettesének javadal-
mazása]

(1) A központi hivatal vezetője – az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel – 
az 1. melléklet I. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti közigazgatási 
államtitkári illetményre jogosult, amelynek összegét a munkáltatói jogkör 
gyakorlója állapítja meg. A központi hivatal vezetője – az (1a) bekezdés-
ben foglalt kivétellel – a kormányrendeletben meghatározott juttatásokra 
jogosult.

(1a) Annak a központi hivatalnak a vezetője, amelyik a feladatát nem az 
ország egész területére kiterjedő illetékességgel látja el – törvény vagy 
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – az 1. melléklet I. pont-
jában foglalt Illetménytábla szerinti főosztályvezetői illetményre jogosult. 
Az illetmény összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

(1b) Törvény vagy kormányrendelet az (1a) bekezdés szerinti központi 
hivatal vezetőjének javadalmazására az (1a) bekezdés helyett az (1) be-
kezdés alkalmazását rendelheti el.

(2) A központi hivatal vezetőjének helyettese – a (2a) bekezdésben fog-
lalt kivétellel – az 1. mellékletben meghatározott helyettes államtitkári 
álláshely szerinti illetményre jogosult, amelynek összegét a munkáltatói 
jogkör gyakorlója állapítja meg.

(2a) Az (1a) bekezdés szerinti központi hivatal vezetőjének helyette-
se – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – az 
1. melléklet II. pontjában foglalt Illetménytábla szerinti főosztályvezetői 
 illetményre jogosult. Az illetmény összegét a munkáltatói jogkör gyakor-
lója állapítja meg.

(2b) Törvény vagy kormányrendelet az (1a) bekezdés szerinti központi 
hivatal vezetőjének helyettese javadalmazására a (2a) bekezdés helyett a 
(2) bekezdés alkalmazását rendelheti el.

1. A központi hivatal vezetője álláshely szerinti illetményre jogosult, amely a – Kit. 
1. mellékletben található, a minisztériumok részére szóló illetménytábla szerin-
ti – közigazgatási államtitkári javadalmazáshoz igazodik, így annak alsó határa 
1 500 000 Ft, felső határa 1 900 000 Ft. A két érték közötti pontos összeget 
a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelés alapján állapítja meg, az általános 
szabályok szerint. A jogalkotó tehát felhatalmazást ad, hogy a jogszabály keretei 



759

xxxii–xxxiii. fejezet

között a munkáltatói jogkör gyakorlója az egyedi sajátosságokat – saját belátása 
szerint – figyelembe vegye.

A központi hivatal vezetője az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. 
(IX. 21.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti jogosult a következő juttatásokra: 
hivatali lakás használata, kiemelt egészségügyi ellátás, személygépjárművel kap-
csolatos juttatások, az utazással kapcsolatos juttatások, külföldön tartózkodással 
kapcsolatos juttatások (költségtérítés és napidíj-jogosultság), valamint számítás-
technikai eszközök (hordozható személyi számítógép, táblagép) és rádiótelefon 
használata.

Jogosult
személyek

Juttatást biz-
tosító szerv Eltérések a juttatás mértékében

központi hivatal 
vezetője

munkáltató 
szerv

a) kiemelt egészségügyi ellátást nem vehet 
igénybe

b) személygépkocsival kapcsolatban a helyet-
tes államtitkárt megillető juttatásokra 
jogosult azzal, hogy az e rendelet szerinti 
költségátalány nem illeti meg, valamint

c) az utazással kapcsolatos juttatások tekin-
tetében helyettes államtitkárt megillető 
juttatásokra jogosult azzal, hogy hivatalos 
külföldi utazása során nem veheti igénybe 
a repülőtéri kormányváró helyiségeket

60. táblázat: A központi hivatal vezetőjét megillető juttatások köre

2. A központi hivatal vezetőjének helyettese szintén álláshely szerinti illetményre 
jogosult, amely a – Kit. 1. mellékletben található, a minisztériumok részére szóló 
illetménytábla szerinti – helyettes államtitkári javadalmazáshoz igazodik, így an-
nak alsó határa 1 300 000 Ft, felső határa 1 650 000 Ft. A két érték közötti pontos 
összeget a munkáltatói jogkör gyakorlója, a központi főhivatal vezetője mérlegelés 
alapján állapítja meg az általános szabályok szerint.

3. A tevékenységellátáshoz igazodóan a javadalmazás mindkettő személyi körre 
vonatkozóan alacsonyabb, amennyiben a központi hivatal a feladatát nem az or-
szág egész területére kiterjedő illetékességgel látja el. Ilyen központi hivatalok 
a 2020-ban önálló szervvé vált tankerületi központok, melyek mindegyike olyan 
központi hivatalként működik, amelynek nem terjed ki az ország egész területére 
az illetékessége. Ebben az esetben a központi hivatal vezetőjének az illetménye 
a – Kit. 1. mellékletében található, a minisztériumok részére szóló illetménytábla 
szerinti – főosztályvezetői javadalmazáshoz igazodik, így annak alsó határa 800 
000 Ft, felső határa 1 500 000 Ft. A központi hivatal vezetőjének helyettese illet-
ménye pedig a – Kit. 1. mellékletében található, a kormányzati főhivatalok, köz-
ponti hivatalok, valamint a kormányhivatalok részére szóló illetménytábla szerinti – 
főosztályvezetői javadalmazáshoz igazodik, így annak alsó határa 550 000 Ft, felső 
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határa 1 300 000 Ft. Ebben az esetekben is a két érték közötti pontos összeget a 
munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg az általános szabályok szerint. A jog-
alkotó azonban lehető teszi, hogy törvény vagy kormányrendelet ettől eltérjen, és 
annak ellenére, hogy a központi hivatal a feladatát nem az ország egész területére 
kiterjedő illetékességgel látja el, a központi hivatal vezetőjének és helyettesének is 
az illetménye az álalános szabályok szerint, az államtitkár, illetve helyettes állam-
titkár javadalmazásához igazodjon.

Főigazgató

A Kit. 248–250. §-a főigazgató szakmai felső vezetői kormányzati jogviszonyával 
kapcsolatos fontosabb kérdésköröket tárgyalja, így a kinevezésre, munkáltatói jog-
kör gyakorlására, továbbá az illetményre és egyéb juttatásokra vonatkozó szabá-
lyokat.

248. § [A főigazgatóra alkalmazandó szabály, a főigazgató kineve-
zése]

(1) A főigazgató kormányzati szolgálati jogviszonyára – az e fejezet-
ben foglalt eltérésekkel – a főosztályvezetőre vonatkozó szabályokat kell 
 alkalmazni.

(2) A kormányhivatal hivatali szervezetét vezető főigazgatót a kormány-
megbízott javaslatára a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben 
kijelölt miniszter nevezi ki és menti fel.

(3) Főigazgatónak az nevezhető ki, aki felsőfokú iskolai végzettséggel  
és legalább 5 év vezetői gyakorlattal rendelkezik. A kormányhivatalt veze-
tő kormánymegbízott kérelmére a kormányhivatal irányítására kormány-
rendeletben kijelölt miniszter a vezetői gyakorlat megléte alól kivételesen 
indokolt esetben felmentést adhat.

1. A fővárosi és megyei kormányhivatalok hivatali szervezetét a főigazgató vezeti. 
A főigazgató a kormánymegbízott általános helyettese, és a kormányhivatal egyet-
len szakmai felső vezetőként szolgáló tisztségviselője. Jogviszonyára főszabályként 
a főosztályvezetőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, amelyek elsősorban a 
kinevezési eljárásra és a kifogásra terjednek ki.

2. A kinevezési és felmentési jogkör – a kormányrendeletben kijelölt – ágazati mi-
niszterhez tartozik, ugyanakkor a főigazgató személyére és a döntésre – a közvet-
len munkakapcsolatra tekintettel – a kormánymegbízott tesz javaslatot. A közigaz-
gatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium közigazgatási államtitkárának kulcsszerepe van az eljárásban, mert 
a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követő 15 napon belül kifogással 
élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki a szakmai vezetői (főosztályvezetői 
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vagy osztályvezetői) álláshelyre. Az eljárás annyiban egyszerűsödik, hogy jelen-
leg a Miniszterelnökség gyakorolja – a Kormány Statútum szerint – az irányítási 
jogkört a kormányhivatalok felett, illetve látja el a közigazgatási minőségpolitikai 
és személyzetpolitikai feladatokat. A kifogás tényéről és a kifogásolt személyről a 
közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által ve-
zetett minisztérium közigazgatási államtitkára a miniszterelnököt a Miniszterelnöki 
Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja.

A kinevezéshez egyaránt szükséges szakmai végzettség, illetve tapasztalati 
gyakorlat. A szakmai feltétel a – bármilyen – felsőfokú iskolai végzettség megléte, 
az elvárt tapasztalat pedig a legalább 5 éves vezetői gyakorlat. Kivételesen indo-
kolt esetben a vezetői gyakorlat megléte alól felmentést adhat a kormányhivatal 
irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter. Az erre irányuló felmentést a 
kormányhivatalt vezető kormánymegbízottnak kell kezdeményeznie.

249. § [A főigazgató feletti munkáltatói jogkör gyakorlása]

A főigazgató felett – a kinevezés, a felmentés, a fegyelmi eljárás megindí-
tása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói 
jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.

A közvetlen, mindennapi feladatellátás során a kormánymegbízott jogosult gya-
korolni a munkáltatói jogokat a főigazgató felett. Ez alól kivétel a kinevezés, a 
felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása, 
amelyek a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter jog-
körébe tartoznak.

250. § [A főigazgató illetménye és egyéb juttatásai]

(1) A főigazgató illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja 
meg akként, hogy a havi illetmény megegyezik a helyettes államtitkári 
illetménnyel.

(2) A főigazgató vezetői pótszabadsága megegyezik a helyettes államtit-
kár vezetői pótszabadságával.

A főigazgató álláshely szerinti illetményre jogosult, amely a – Kit. 1. mellékletben 
található, a minisztériumok részére szóló illetménytábla szerinti – helyettes állam-
titkári javadalmazáshoz igazodik, így annak alsó határa 1 300 000 Ft, felső határa 
1 650 000 Ft. A két érték közötti pontos összeget a munkáltatói jogkör gyakorlója 
mérlegelés alapján állapítja meg az általános szabályok szerint. A jogalkotó tehát 
felhatalmazást ad, hogy a jogszabály keretei között a munkáltatói jogkör gyakorlója 
az egyedi sajátosságokat – saját belátása szerint – figyelembe vegye. Az illetmény 
később teljesítményértékelés alapján módosítható, illetve kivételesen anélkül is, ha 
azt az álláshely besorolási kategóriájának módosulása teszi szükségessé.
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A törvény továbbá kiemeli, hogy – mivel szakmai felső vezetőnek minősül – a fő-
igazgatót is megilleti a vezetői pótszabadság. Ennek mértéke – a javadalmazáshoz 
igazodóan – a helyettes államtitkár pótszabadságával egyezik meg, így a főigazga-
tó 15 munkanap vezetői pótszabadság igénybevételére jogosult.

SZAKMAI VEZETŐ

A Kit. rendszerében a szakmai vezetők közé tartozik a kormányhivatal igazgatója, 
a járási hivatal, illetve a fővárosban a fővárosi kerületi hivatal vezetője és helyet-
tese, továbbá a főosztályvezető és az osztályvezető.

250/A. § [A szakmai vezetőre alkalmazandó szabályok]

A szakmai vezető kormányzati szolgálati jogviszonyára – az e törvény-
ben meghatározott eltérésekkel és kivételekkel – a kormányzati szolgálati 
 jogviszonyra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni.

A Kit. 250/A. §-a szakmai vezetők kormányzati jogviszonyára alkalmazandó álta-
lános szabályokat állapítja meg.

A kormányhivatal igazgatója, a járási hivatal, illetve a fővárosban a fővárosi 
kerületi hivatal vezetője és helyettese, továbbá a főosztályvezető és az osztály-
vezető kormányzati szolgálati jogviszonyban látja el a szakmai vezetői feladatait.  
A jogalkotó rájuk vonatkozóan is a kormányzati szolgálati jogviszony általános 
szabályait rendeli alkalmazni. Különleges jogállásuk azonban indokolttá teszi, hogy 
ne vonatkozzon rájuk valamennyi általános rendelkezés, így a következő szaka-
szokban a jogalkotó csak a szükséges eltéreseket állapítja meg. A következő ki-
vételek és specialitások egy része jogállásuk és tevékenységük sajátosságaival 
indokolható, másfelől a jogalkotó ezekre tekintettel – teljes mértékben vagy rész-
ben – eltérő konkrét szabályokat állapít meg a kinevezésre, a munkáltatói jogkör 
gyakorlására, az illetményre és az egyéb juttatásokra, továbbá egyes esetekben 
az összeférhetetlenségre, a szabadságra vagy a helyettesítésre vonatkozóan.

Igazgató

A Kit. 251–253. §-a az igazgató szakmai vezetői kormányzati jogviszonyával kap-
csolatos fontosabb kérdésköröket tárgyalja, így a kinevezésre, munkáltatói jogkör 
gyakorlására, illetményre és az egyéb juttatásaira vonatkozó szabályokat.
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251. § [Az igazgató kinevezése]

(1) Az igazgatót a főigazgató javaslatára a kormánymegbízott nevezi 
ki és menti fel. A főigazgatói álláshely betöltetlensége vagy a főigazgató 
akadályoztatása esetén az igazgató kinevezéséről a kormánymegbízott 
dönt.

(2) Igazgatónak az nevezhető ki, aki felsőfokú igazgatásszervezői, jo-
gász szakképzettséggel vagy okleveles közigazgatási menedzser, illetve 
közgazdász szakképzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szak-
vizsgával, államtudományi okleveles mester szakképzettséggel vagy kor-
mányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel és legalább 5 év 
közigazgatási szakmai gyakorlattal rendelkezik.

A kormányhivatal hivatali szervezetét a főigazgató vezeti, akinek munkáját általá-
nos helyettesként az igazgató segíti. A kinevezési és felmentési jogkör a kormány-
megbízotthoz tartozik, ugyanakkor az igazgató személyére és a döntésre – a köz-
vetlen munkakapcsolatra tekintettel – a főigazgató tesz javaslatot. A törvény azt 
az esetet szabályozza, amikor a főigazgatói álláshely betöltetlen, vagy a főigazgató 
valamely akadályoztatás miatt nem tudja ellátni feladatát, így a kormánymegbízott 
javaslat nélkül dönt az igazgató személyéről.

A kinevezéshez egyaránt szükséges szakmai végzettség, illetve tapasztalati 
gya korlat. A szakmai feltétel taxatíve felsorolja az elismerhető felsőfokú iskolai 
végzettségeket, amely lehet igazgatásszervezői, jogász szakképzettség vagy ok-
leveles közigazgatási menedzser, illetve közgazdász szakképzettség, valamint jogi 
vagy közigazgatási szakvizsga, államtudományi okleveles mester szakképzettség 
vagy kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség. Az elvárt tapasztalat 
pedig a legalább 5 éves vezetői gyakorlat. A jogszabály szerint ez alól nem adható 
felmentés.

252. § [Az igazgató feletti munkáltatói jogkör gyakorlása]

Az igazgató felett – a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi 
büntetés kiszabása kivételével – a munkáltatói jogokat a kormánymeg-
bízott gyakorolja.

A közvetlen, mindennapi feladatellátás során a kormánymegbízott jogosult gya-
korolni a munkáltatói jogokat az igazgató felett. Ez alól kivétel a fegyelmi eljárás 
megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása, amely a főigazgató jogköré-
be tartozik.
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253. § [Az igazgató illetménye és egyéb juttatásai]

(1) Az igazgató illetményét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja 
meg azzal, hogy az illetmény megegyezik a minisztériumi főosztályvezetői 
illetménnyel.

(2) Az igazgató vezetői pótszabadsága megegyezik a főosztályvezető 
 vezetői pótszabadságával.

Az igazgató álláshely szerinti illetményre jogosult, amely a – Kit. 1. melléklet ben 
található, a minisztériumok részére szóló illetménytábla szerinti – minisztériumi 
főosztályvezetői javadalmazáshoz igazodik, így annak alsó határa 800 000 Ft, 
felső határa 1 500 000 Ft. A két érték közötti pontos összeget a munkáltatói jog-
kör gyakorlója mérlegelés alapján állapítja meg, az általános szabályok szerint.  
A jogalkotó tehát felhatalmazást ad, hogy a jogszabály keretei között a munkál-
tatói jogkör gyakorlója az egyedi sajátosságokat – saját belátása szerint – figye-
lembe vegye. Az illetmény később teljesítményértékelés alapján módosítható, 
illetve kivételesen anélkül is, ha azt az álláshely besorolási kategóriájának módo-
sulása teszi szükségessé.

A törvény továbbá kiemeli, hogy – mivel szakmai vezetőnek minősül – az igaz-
gatót is megilleti a vezetői pótszabadság. Ennek mértéke – a javadalmazáshoz 
igazodóan – a minisztériumi főosztályvezető pótszabadságával egyezik meg, így az 
igazgató 10 munkanap vezetői pótszabadság igénybevételére jogosult.

Hivatalvezető

A Kit. 254–259. §-a hivatalvezető szakmai vezetői kormányzati jogviszonyával 
kapcsolatos fontosabb kérdésköröket tárgyalja, így a kinevezésre, az összeférhe-
tetlenségre, a munkáltatói jogkör gyakorlására, a jogviszony megszűnésére és az 
illetményre vonatkozó szabályokat.

254. § [A hivatalvezetőre alkalmazandó szabályok]

A hivatalvezetőre a főosztályvezetőre vonatkozó rendelkezéseket meg-
felelően kell alkalmazni.

A járási hivatalt (és ideértve a fővárosi kerületi hivatalokat is) a hivatalvezető ve-
zeti. Jogviszonyára főszabályként a főosztályvezetőre vonatkozó szabályokat kell 
alkalmazni, amelyek elsősorban a kinevezési eljárásra és a kifogásra terjednek ki. 
Illetve ki kell emelni, hogy az utaló szabály alapján a hivatalvezető mint a szakmai 
vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselő vezetői pótszabadságot vehet igény-
be, amelynek mértéke évente – a főosztályvezetőhöz igazodóan – 10 munkanap.
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255. § [A hivatalvezető kinevezése]

(1) A hivatalvezetőt a kormánymegbízott javaslatára a kormányhivatal 
irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter nevezi ki és menti fel.

(2) Hivatalvezetőnek az nevezhető ki, aki büntetlen előéletű, az ország-
gyűlési képviselők választásán választható, felsőfokú végzettséggel és 
legalább öt év közigazgatási gyakorlattal vagy felsőfokú végzettséggel 
és közigazgatási szervnél vezetői munkakörben vagy vezetői álláshelyen 
 eltöltött legalább három év gyakorlattal rendelkezik. E § tekintetében köz-
igazgatási gyakorlatnak minősül az országgyűlési képviselői tevékenység, 
a megyei közgyűlési elnöki és a polgármesteri tisztség ellátása is.

(3) A hivatalvezető a kinevezésében megjelölt időpontban lép hivatalba. 
A kinevezett hivatalvezető a kormányhivatal irányítására kormányrende-
letben kijelölt miniszter előtt az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és 
fogadalmáról szóló törvény szerinti szöveggel esküt tesz.

1. A hivatalvezető kinevezésére és felmentésére a kormányhivatal irányítására 
kormányrendeletben kijelölt miniszter jogosult, ugyanakkor a döntésre – a köz-
vetlen munkakapcsolatra tekintettel – a kormánymegbízott tesz javaslatot. A fő-
osztályvezetőre vonatkozó szabályok alkalmazása következtében a közigazgatási 
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett mi-
nisztérium közigazgatási államtitkárának kulcsszerepe van az eljárásban, mert 
a javasolt személlyel szemben a tájékoztatást követő 15 napon belül kifogással 
élhet. A kifogásolt személy nem nevezhető ki a szakmai vezetői (hivatalvezetői) 
álláshelyre. Az eljárás annyiban egyszerűsödik, hogy jelenleg a Miniszterelnökség 
gyakorolja – a Kormány Statútum szerint – az irányítási jogkört a kormányhiva-
talok felett, illetve látja el a közigazgatási minőségpolitikai és személyzetpolitikai 
feladatokat. A kifogás tényéről és a kifogásolt személyről a közigazgatási minő-
ségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztéri-
um közigazgatási államtitkára a miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda 
közigazgatási államtitkára útján tájékoztatja.

2. A törvény két kinevezési feltételkört határoz meg; az általános feltételek között 
a büntetlen előéletet és a (passzív) választójogot, azaz az országgyűlési képviselők 
választásán választhatóságot; a szakmai feltételek közé tartozik a felsőfokú vég-
zettség és a közigazgatási gyakorlati tapasztalat.

A büntetlen előélettel kapcsolatban a Btk. 98. § rögzíti, hogy a mentesítés foly-
tán – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az elítélt mentesül a büntetett előé-
lethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól. A mentesített személy büntetlen 
előéletűnek tekintendő, és – törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem tartozik 
számot adni olyan elítéltetésről, amelyre nézve mentesítésben részesült. Az elítélt 
mentesítésben (lásd a Kit. 224. §-ánál leírtakat) részesülhet a törvény erejénél 
fogva, bírósági határozat alapján vagy kegyelem útján. A mentesítés egységessége 
alapján a mellékbüntetés alkalmazása esetén az elítélt az elítéléshez fűződő hátrá-
nyos jogkövetkezmények alól mindaddig nem mentesül, illetve nem mentesíthető, 
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amíg a mellékbüntetés végrehajtása nem fejeződött be, vagy végrehajthatósága 
nem szűnt meg. A bűnügyi nyilvántartási rendszerben kezelt adatok alapján a jog-
viszony létesítésére, fenntartására vagy egyéb, törvényben meghatározott bűnügyi 
előélettel kapcsolatos feltételnek való megfelelés igazolására a hatósági erkölcsi 
bizonyítvány szolgál. A mentesített személy olyan tartalmú hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt kap, hogy a bűntettesek nyilvántartásában nem szerepel.

A másik feltétel az országgyűlési képviselők választásán való választhatóság, 
azaz az Alaptörvény XXIII. cikk szerint minden nagykorú magyar állampolgárnak 
joga van ahhoz, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választ-
ható legyen. Nem rendelkezik választójoggal az, akit bűncselekmény elkövetése 
vagy belátási képességének korlátozottsága miatt a bíróság a választójogból kizárt.

A szakmai feltétel egyfelől a – bármilyen – felsőfokú iskolai végzettség megléte, 
másfelől az elvárt tapasztalat pedig a legalább 5 éves közigazgatási gyakorlat vagy 
felsőfokú végzettséggel és közigazgatási szervnél vezetői munkakörben vagy veze-
tői álláshelyen eltöltött legalább három 3 év gyakorlat. A szükséges gyakorlati idő 
alól felmentés nem adható, viszont a törvény kiterjesztő értelmező rendelkezései 
szerint a közigazgatási gyakorlat tágan értelmezendő, így az országgyűlési képvi-
selői tevékenység, a megyei közgyűlési elnöki és a polgármesteri tisztség ellátása 
is annak minősül.

256. § [A hivatalvezető összeférhetetlensége]

(1) A hivatalvezető munkavégzésre irányuló további jogviszonyt – a tu-
dományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom 
alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, 
továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével – nem létesíthet, 
nem lehet országgyűlési képviselő, helyi önkormányzati képviselő, kép-
viselő-testület bizottságának nem képviselő tagja, fővárosi, megyei köz-
gyűlés tagja, polgármester, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, 
alpolgármester, megyei közgyűlés alelnöke, főpolgármester-helyettes, 
nemzetiségi önkormányzat elnöke és nemzetiségi önkormányzati képvi-
selő.

(2) A tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi 
oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jog-
viszony, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében a 95. § 
(6)-(9) bekezdését alkalmazni kell.

Az összeférhetetlenségi szabályok szerint a hivatalvezető nem lehet országgyűlési 
képviselő, az önkormányzati alrendszerben pedig nem vállalhat helyi önkormányzati 
képviselő, képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja, fővárosi, megyei 
közgyűlés tagja, polgármester, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, alpolgár-
mester, megyei közgyűlés alelnöke, főpolgármester-helyettes tisztséget, továbbá 
nemzetiségi önkormányzat elnöke és nemzetiségi önkormányzati képviselő sem 
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lehet. Amennyiben ilyennek megválasztják vagy kinevezik, akkor a 30 napos meg-
szüntetési határidő eredménytelen lejártával jogviszonya ex lege megszűnik.

Az összeférhetetlenség másik köre, hogy további munkavégzésre irányuló jog-
viszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folytatott 
tevékenységet még a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével sem 
létesíthet. A szigorú korlátozás alóli kivételek közé tartoznak az ún. gyakorolható 
tevékenységek (tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom 
alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony), továbbá 
a közérdekű önkéntes tevékenység. A Kit. utaló szabályai értelmében a hivatalve-
zető köteles előzetesen írásban bejelenteni a gyakorolható tevékenység, illetve a 
közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszony létesítését a mun-
káltatói jogkör gyakorlója részére. Ilyen jogviszonyt kizárólag a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának előzetes engedélye alapján létesíthet, ha a munkavégzés időtarta-
ma részben azonos a kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejével. A beje-
lentés vagy az előzetes engedély kérésének elmulasztása esetén a hivatalvezető 
kormányzati szolgálati jogviszonya felmentéssel megszüntethető. A munkáltatói 
jogkör gyakorlója a bejelentés megtételétől, előzetes engedély kérése esetén a 
döntésének meghozatalától számított 30 napon belül tájékoztatja a kormányzati 
személyügyi igazgatásra kijelölt szervet.

257. § [A hivatalvezető feletti munkáltatói jogkör gyakorlása]

(1) A hivatalvezető felett – a kinevezés és a felmentés kivételével – a 
munkáltatói jogokat a kormánymegbízott gyakorolja.

(2) Ha a hivatalvezetővel szemben fegyelmi büntetésként hivatalvesztés 
büntetés kiszabása indokolt, a kormánymegbízott erre irányuló javasla-
táról a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt minisz-
ter dönt. A kormánymegbízott javaslatában tájékoztatja a kormányhivatal 
irányítására kormányrendeletben kijelölt minisztert a lefolytatott fegyelmi 
eljárás megállapításairól, eredményéről, valamint a fegyelmi vétség egyéb 
releváns körülményeiről.

A közvetlen, mindennapi feladatellátás során a kormánymegbízott jogosult gya-
korolni a munkáltatói jogokat a hivatalvezető felett. Ez alól kivétel a kinevezés és 
felmentés, amely a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt mi-
niszter jogkörébe tartozik.

A törvény részletesen szabályozza, hogy – a fegyelmi eljárásra vonatkozó álta-
lános szabályoktól eltérően, de a felmentési jogkörrel összhangban – amennyiben 
a hivatalvezetővel szemben fegyelmi büntetésként hivatalvesztés büntetés kisza-
bása indokolt, a döntés a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt 
miniszter jogkörébe tartozik. Ennek során a hivatalvesztés büntetés kiszabására  
– a közvetlen munkakapcsolatra tekintettel – a kormánymegbízott tesz javaslatot. 
A tájékoztatás kötelező tartalmi eleme a lefolytatott fegyelmi eljárás megállapítá-
sai, eredménye, valamint a fegyelmi vétség egyéb releváns körülményei.
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258. § [A hivatalvezető kormányzati szolgálati jogviszonyának meg-
szűnése]

A hivatalvezető kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik:
a) lemondásával,
b) felmentésével,
c) halálával,
d) ha az országgyűlési képviselők választásán már nem választható,
e) összeférhetetlenségének megállapításával,
f) álláshelyének a központosított álláshelyállományba kerülésével.

A jogalkotó felsorolja a hivatalvezető kormányzati szolgálati jogviszonyának meg-
szűnési eseteit; ezek a lemondás, felmentés, halál, passzív választójog elvesztése, 
összeférhetetlenség megállapítása, valamint ha álláshelye a központosított állás-
helyállományba kerül. A teljesség érdekében meg kell említeni, hogy a jogviszony 
szintén megszűnik a hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel.

A lemondás általános szabályai szerint a hivatalvezető a kormányzati szolgálati 
jogviszonyról bármikor lemondhat, a lemondási ideje két hónap. Határozott idejű 
kormányzati szolgálati jogviszony esetén a lemondási idő nem terjedhet túl a kine-
vezésben meghatározott időtartamon.

A felmentési szabályok szerint a hivatalvezetőt a kormánymegbízott javaslatá-
ra a kormányhivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter menti fel.

A megbízatás tény- és természetszerű megszűnési oka az elhalálozás, ugyanis 
ebben az esetben az ember jogképessége is megszűnik. A halál tényét a halotti 
anyakönyvi kivonat bizonyítja, amely alapja a halál bejelentése az illetékes anya-
könyvvezetőnél, illetve – jelen témakörben kivételesen – a bíróság döntése a halál 
tényének megállapításáról vagy az eltűnt személy holtnak nyilvánításáról.

Szintén megszűnik a jogviszony, ha elveszíti passzív választójogát, azaz az 
 országgyűlési képviselők választásán már nem választható. Itt két kategóriát kell 
elhatárolni egymástól. Egyfelől nem választhat és nem választható (azaz nem ren-
delkezik sem aktív, sem passzív választójoggal) az, aki közügyektől eltiltás hatálya 
alatt áll, illetve akit a bíróság kizárt a választójogból, mert a választójog gyakor-
lásához szükséges belátási képessége – pszichés állapota, szellemi fogyatkozá-
sa vagy szenvedélybetegsége miatt – tartósan vagy időszakonként visszatérően 
nagymértékben csökkent, vagy az tartósan teljes mértékben hiányzik. Másfelől 
bár szavazati joggal ugyan rendelkezik, ám mégsem választható, aki jogerős íté-
let alapján szabadságvesztés büntetését vagy büntetőeljárásban elrendelt intézeti 
kényszergyógykezelését tölti, és nincs eltiltva a közügyektől.

Az összeférhetetlenségi szabályok szerint a hivatalvezető munkavégzésre irá-
nyuló további jogviszonyt – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, 
valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási 
jogviszony, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével – nem létesít-
het, nem lehet országgyűlési képviselő, helyi önkormányzati képviselő, képviselő- 
testület bizottságának nem képviselő tagja, fővárosi, megyei közgyűlés tagja, 
polgármester, megyei közgyűlés elnöke, főpolgármester, alpolgármester, megyei 
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közgyűlés alelnöke, főpolgármester-helyettes, nemzetiségi önkormányzat elnöke 
és nemzetiségi önkormányzati képviselő. Amennyiben ilyennek megválasztják vagy 
kinevezik, akkor a 30 napos megszüntetési határidő eredménytelen lejártával jog-
viszonya ex lege megszűnik. A kivételek közé tartoznak az ún. gyakorolható tevé-
kenységek (tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá 
eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és az állami 
projektértékelői jogviszony), továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység. Azon-
ban ezek esetében is kötelező az előzetes bejelentés vagy engedélykérés, amelyek 
 elmulasztása szintén megalapozza az összeférhetetlenséget.

A hivatalvezető kormányzati jogviszonya megszűnik álláshelyének a központo-
sított álláshelyállományba kerülésével. Ha a hivatalvezető a hivatal alaplétszámba 
tartozó álláshelyet tölt be, akkor az álláshelye abban az esetben kerülhet a közpon-
tosított álláshelyállományba, ha a kormányzati igazgatási szervnek az álláshelyen 
ellátandó feladata megszűnik. Amennyiben a hivatalvezető jogviszonya a Kormány 
engedélyével egy központosított álláshelyen került létrehozásra, a Kormány dönt-
het úgy, hogy az álláshelyet a központosított álláshelyállományba visszahelyezi.  
A központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyek számát a Kormány álla-
pítja meg. A központosított álláshelyállományból álláshelyet a kormányzati igaz-
gatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter – a kormányzati igazgatási 
szerv vezetője kezdeményezésére – a kormányzati személyügyi igazgatásra kije-
lölt szervnél igényelhet.

Erre akkor kerülhet sor, ha a központosított álláshelyen ellátott feladata meg-
szűnt, vagy a központosított álláshelyen ellátott feladat egy másik álláshelyen kerül 
ellátásra, vagy a központosított álláshelyen létrehozott határozott idejű jogviszony 
megszűnt. Ha a Kormány a számára megállapított lehetőséggel élve bármikor úgy 
dönt, hogy valamelyik központosított álláshelyet a kormányzati igazgatási szervtől 
visszaveszi, a kormánytisztviselő alatt nem marad álláshely, így – mivel nincsen 
jogviszony álláshely nélkül – a kormánytisztviselő jogviszonya a törvény erejénél 
fogva meg kell hogy szűnjön. Mivel azonban a kormánytisztviselő – hasonlóan a 
kormányzati igazgatási szerv jogutód nélküli megszűnésének esetéhez – önhibá-
ján és akaratán kívül, a Kormány döntése alapján kerül abba a helyzetbe, hogy 
megszűnik a kormányzati szolgálati jogviszonya, a törvény jogosulttá teszi őt a 
végkielégítésre. Tekintettel azonban arra, hogy – az álláshelykeretet leszámítva –  
a központosított álláshelyet eleve csak határozott időre engedi a kormányzati igaz-
gatási szerv számára betölteni, a végkielégítés csak abban az esetben jár, ha a 
Kormány hamarabb venné vissza a központosított álláshelyet, mint ameddig azt a 
kormányzati igazgatási szerv rendelkezésére bocsátotta. Ha azonban a Kormány a 
központosított álláshelyállományba tartozó álláshely betöltését határozatlan időre 
engedélyezte a kormányzati igazgatási szervnek, akkor jár a végkielégítés.

259. § [A hivatalvezető illetménye]

A hivatalvezető illetményét a kormánymegbízott javaslatára a kormány-
hivatal irányítására kormányrendeletben kijelölt miniszter – tekintettel az 
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adott járás, járási hivatal adottságaira, így különösen a járás lakosságszá-
mára, a járási hivatal szervezetére, feladatára és állományára – állapítja 
meg azzal, hogy a havi illetmény megegyezik a minisztériumi főosztályve-
zetői illetménnyel.

A hivatalvezető álláshely szerinti illetményre jogosult, amely a – Kit. 1. melléklet-
ben található, a minisztériumok részére szóló illetménytábla szerinti – miniszté-
riumi főosztályvezetői javadalmazáshoz igazodik, így annak alsó határa 800 000 
Ft, felső határa 1 500 000 Ft. A két érték közötti pontos összeget a munkáltatói 
jogkör gyakorlója mérlegelés alapján állapítja meg, az általános szabályok szerint. 
A jogalkotó tehát felhatalmazást ad, hogy a jogszabály keretei között a munkál-
tatói jogkör gyakorlója elsősorban – a munkateljesítményhez, munkaterheléshez 
igazodóan – a járási és a járási hivatali sajátosságokat, valamint az egyedi kom-
petenciákat is (saját belátása szerint) figyelembe vegye. Az objektív mérlegelé-
si szempontok közé tartozik a járás lakosságszáma, a járási hivatal szervezete 
(szervezeti felépítés, tagozódás), feladata (ellátandó feladatok, ügyek száma) és 
állományának jellemzői (személyzeti, ügyintézői létszám). Az illetmény később 
teljesítményértékelés alapján módosítható, illetve kivételesen anélkül is, ha azt az 
álláshely besorolási kategóriájának módosulása teszi szükségessé.

Hivatalvezető-helyettes

A Kit. 260–262/A. §-a hivatalvezető-helyettes szakmai vezetői kormányzati jog-
viszonyával kapcsolatos fontosabb kérdésköröket tárgyalja, így a kinevezésre, a 
munkáltatói jogkör gyakorlására, az illetményre és szabadságra vonatkozó szabá-
lyokat.

260. § [A hivatalvezető-helyettes kinevezése]

(1) A hivatalvezető-helyettest a hivatalvezető javaslatára a kormány-
megbízott nevezi ki és szünteti meg a jogviszonyát.

(2) Hivatalvezető-helyettesnek az nevezhető ki, aki alapfokozattal és 
igazgatásszervezői szakképzettséggel, alapfokozattal és nemzetközi igaz-
gatásszervező szakképzettséggel, mesterfokozattal és okleveles köz-
igazgatási menedzser szakképzettséggel, mesterfokozattal és okleveles 
európai és nemzetközi igazgatásszervező szakképzettséggel, jogász szak-
képzettséggel, illetve legalább alapfokozattal és közgazdász szakképzett-
séggel rendelkezik.

A hivatalvezető kinevezésére és felmentésére a kormánymegbízott jogosult, ugyan-
akkor a döntésre – a közvetlen munkakapcsolatra tekintettel – a hivatalvezető tesz 
javaslatot.
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A törvény megállapítja a kötelező szakmai feltételeket. A taxatív felsorolásban 
szereplő elismerhető végzettségek a következők: alapfokozat és igazgatásszer-
vezői szakképzettség, alapfokozat és nemzetközi igazgatásszervező szakképzett-
ség, mesterfokozat és okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, mes-
terfokozat és okleveles európai és nemzetközi igazgatásszervező szakképzettség, 
jogász szakképzettség, illetve legalább alapfokozat és közgazdász szakképzettség.

261. § [A hivatalvezető-helyettes feletti munkáltatói jogok gyakor-
lása]

A hivatalvezető-helyettes felett – a kinevezés, a jogviszony-megszün tetés, 
a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi büntetés kiszabása 
 kivételével – a munkáltatói jogokat a hivatalvezető gyakorolja.

A közvetlen, mindennapi feladatellátás során a hivatalvezető jogosult gyakorolni a 
munkáltatói jogokat a hivatalvezető-helyettes felett. Ez alól kivétel a kinevezés, a 
jogviszony-megszüntetés és a fegyelmi eljárás megindítása, valamint a fegyelmi 
büntetés kiszabása, amelyek a kormánymegbízott jogkörébe tartoznak.

262. § [A hivatalvezető-helyettes illetménye]

A hivatalvezető-helyettes illetményét a hivatalvezető javaslatára a kor-
mánymegbízott – tekintettel az adott járás, járási hivatal adottságaira, 
így különösen a járás lakosságszámára, a járási hivatal szervezetére, fela-
datára és állományára – minisztériumi osztályvezető illetményének meg-
felelő összegben állapítja meg.

A hivatalvezető-helyettes álláshely szerinti illetményre jogosult, amely a – Kit. 1. 
mellékletében található, a minisztériumok részére szóló illetménytábla szerinti –  
minisztériumi osztályvezetői javadalmazáshoz igazodik, így annak alsó határa 
700 000 Ft, felső határa 1 400 000 Ft. A két érték közötti pontos összeget a mun-
káltatói jogkör gyakorlója mérlegelés alapján állapítja meg az általános szabályok 
szerint. A jogalkotó tehát felhatalmazást ad, hogy a jogszabály keretei között a 
munkáltatói jogkör gyakorlója elsősorban – a munkateljesítményhez, a munka-
terheléshez igazodóan – a járási és a járási hivatali sajátosságokat, valamint az 
egyedi kompetenciákat is (saját belátása szerint) figyelembe vegye. Az objektív 
mérlegelési szempontok közé tartozik a járás lakosságszáma, a járási hivatal szer-
vezete (szervezeti felépítés, tagozódás), feladatainak (ellátandó feladatok, ügyek 
száma) és állományának jellemzői (személyzeti, ügyintézői létszám).
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262/A. § [A hivatalvezető-helyettes szabadsága]

A hivatalvezető-helyettes vezetői pótszabadsága megegyezik az osztály-
vezető vezetői pótszabadságával.

A törvény továbbá kiemeli, hogy – mivel szakmai vezetőnek minősül – a hivatal-
vezető-helyettest is megilleti a vezetői pótszabadság. Ennek mértéke – a javadal-
mazáshoz igazodóan – az osztályvezető pótszabadságával egyezik meg, így a hiva-
talvezető-helyettes 5 munkanap vezetői pótszabadság igénybevételére jogosult.

Főosztályvezető és osztályvezető

A Kit. 263–265. §-a főosztályvezető és az osztályvezető szakmai veze tői kormány-
zati jogviszonyával kapcsolatos fontosabb kérdésköröket tárgyalja, így a kineve-
zésre, a helyettesítésre és az illetményre vonatkozó szabályokat.

263. § [A főosztályvezető és az osztályvezető kinevezése]

(1) A munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység ve-
zetője szakmai vezetői (osztályvezetői vagy főosztályvezetői) álláshelyre 
nevezhető ki.

(2) A főosztályvezetői és osztályvezetői álláshely betöltésére javasolt 
személyről a kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügye-
lő miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára tájé-
koztatja a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért fele-
lős 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 szakmai veze-
tői (főosztályvezetői vagy osztályvezetői) álláshelyre. A kifogás tényéről 
és a kifogásolt személyről a közigazgatási minőségpolitikáért és személy-
zetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási 
államtitkára a miniszterelnököt a Miniszterelnöki Kormányiroda közigaz-
gatási államtitkára útján tájékoztatja.

(3) A főosztályvezetői és az osztályvezetői álláshely betöltéséhez szük-
séges feltételeket kormányrendelet állapítja meg.

1. A főosztályvezető és az osztályvezető elsődleges feladata a munkamegosztás 
szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetése. A minisztérium ugyanis 
 miniszteri kabinetre, főosztályokra és titkárságokra tagozódik; a főosztály, továbbá 
a titkárság – ha főosztályvezető vezetése alatt áll – osztályokra tagozódhat.

A főosztályt főosztályvezető vezeti, akinek a tevékenységét a szervezeti és mű-
ködési szabályzatban meghatározott helyettes államtitkár irányítja. A szervezeti 
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és működési szabályzat rendelkezhet úgy, hogy a főosztályvezető tevékenységét a 
miniszter, az államtitkár vagy a közigazgatási államtitkár irányítja.

Az osztályt az osztályvezető vagy közvetlenül a főosztályvezető vezeti. Az osz-
tályvezető tevékenységét a főosztályvezető irányítja. Érdemes megemlíteni, hogy 
az államtitkárt – ha nem a minisztert helyettesítő jogkörében jár el – a szervezeti 
és működési szabályzatban meghatározottak szerint az adott szerv másik állam-
titkára, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, az államtitkár kabinet-
főnöke vagy az államtitkár irányítása alá tartozó főosztályvezető vagy osztályve-
zető helyettesíti.

Továbbá ki kell emelni, hogy nemcsak a minisztériumok tagozódhatnak főosztá-
lyokra és osztályokra, hanem más kormányzati igazgatási szervek, így a kormány-
zati főhivatalok, a központi hivatalok, valamint a kormányhivatalok is. Ezeknek 
megfelelően a főosztályvezető és az osztályvezető álláshelye is ehhez igazodik, 
különösen a javadalmazás tekintetében.

2. A főosztályvezető és osztályvezető kinevezési eljárására vonatkozó alapvető 
szabályok egységesek, egyaránt vonatkoznak a minisztériumokra és valamennyi 
kormányzati igazgatási szervre. A központosított személyzeti politikának megfe-
lelően a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős minisz-
ter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának kulcsszerepe van a 
kinevezés során, mivel a – kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy 
felügyelő miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkára által elő-
terjesztett – tájékoztatással szemben kifogással élhet.

Tehát a tájékoztatás során az az egységes szemlélet érvényesül, hogy mind a 
minisztériumok, mind a kormányzati főhivatalok, a központi hivatalok, valamint 
a kormányhivatalok esetében is az ágazati minisztérium közigazgatási államtit-
kára az előterjesztő. A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért 
felelős miniszter által vezetett minisztérium közigazgatási államtitkárának kifogást 
a javaslat megküldésétől számított 15 napon belül kell megtennie. A kifogás jog-
következménye, hogy a kifogásolt személy nem nevezhető ki főosztályvezetőnek 
vagy osztályvezetőnek. Erről és a kifogásolt személyről a közigazgatási minőség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium 
közigazgatási államtitkára köteles – a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási 
államtitkára útján – a miniszterelnököt is tájékoztatni.

3. Az egyes minisztériumokban, kormányzati főhivatalokban, a központi hivata-
lokban, valamint a kormányhivatalokban a főosztályvezetői és az osztályvezetői 
álláshely betöltéséhez szükséges feltételeket külön kormányrendelet állapítja meg. 
A Kit. 58. § szerint a munkáltatói jogkör gyakorlója – az álláshelyen ellátandó fel-
adat és a kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – meghatározza az 
 álláshely betöltésének szakmai feltételeit, így különösen: az iskolai végzettséget; 
az egyéb szakképzettséget; a közigazgatási alap-, illetve szakvizsga, jogi szakvizs-
ga, tudományos fokozat meglétét, egyéb közigazgatási tanulmányokat; a nyelvis-
meretet; a szakmai tapasztalatot; és a képzési kötelezettség teljesítését.
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Az R6. 20. § értelmében a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkö-
rében eljárva a kormányzati igazgatási szerv szakmai összetétele, a kormányzati 
igazgatási szerv által ellátandó feladatok jellege alapján és a helyi munkaerőpiac 
helyzetének figyelembevételével állapíthatja meg szabályzatában a kormányzati 
igazgatási szerv álláshelyei betöltésének szakmai és képesítési feltételeit azzal, 
hogy biztosítani kell az álláshelyen ellátandó feladatok szakszerű és hatékony el-
látását, valamint meg kell felelni azoknak – a jogszabályban előírt – szakmai és 
képesítési feltételeknek, amelyek az álláshelyen ellátandó feladatok tekintetében 
irányadók.

264. § [A főosztályvezető és az osztályvezető helyettesítése]

(1) A főosztályvezetőt a főosztály ügyrendjében kijelölt osztályvezető 
helyettesíti.

(2) Ha a főosztály nem tagozódik osztályokra vagy a főosztály kizárólag 
a főosztályvezető által közvetlenül vezetett osztályokra tagozódik, a fő-
osztályvezetőt az általa írásban kijelölt kormánytisztviselő helyettesíti.

(3) A főosztályvezető döntése alapján az osztályvezetőt a főosztályve-
zető, vagy a főosztályvezető vagy az osztályvezető által írásban kijelölt 
kormánytisztviselő helyettesíti.

A kormányzati igazgatási szervek hierarchikus felépítése a helyettesítési rendben 
is megfigyelhető. Mint ahogyan azt korábban említettük, a Kit. alkalmazásának 
 kezdete óta nincs főosztályvezető-helyettes a kormányzati igazgatási szerveknél. 
Ezért főszabályként a főosztályvezetőt az osztályvezető helyettesíti, akinek kijelö-
lését a főosztály ügyrendje állapítja meg.

A jogalkotó a szabályozás során arra is kitér, amikor a főosztály nem tagozódik 
osztályokra, vagy a főosztály kizárólag a főosztályvezető által közvetlenül vezetett 
osztályokra tagozódik. Ebben az estben a főosztályvezetőt az általa írásban kijelölt 
kormánytisztviselő helyettesíti.

Az osztályvezető helyettesítésére két személyi kör jogosult. Egyfelől a főosztály-
vezető dönthet úgy, hogy önmaga helyettesíti az osztályvezetőt. A másik esetben 
– a hierarchikus berendezkedést megtartva és ahhoz igazodóan – a főosztályvezető 
vagy az osztályvezető írásban kijelölhet egy kormánytisztviselőt a helyettesítésre.

265. § [A főosztályvezető és az osztályvezető illetménye]

(1) A főosztályvezető az 1. mellékletben meghatározott főosztályvezetői 
álláshely szerinti illetményre jogosult, amelynek összegét a munkáltatói 
jogkör gyakorlója állapítja meg.

(2) Az osztályvezető az 1. mellékletben meghatározott osztályvezetői 
álláshely szerinti illetményre jogosult, amelynek összegét a munkáltatói 
jogkör gyakorlója állapítja meg.
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(3) A kormányhivatal főosztályvezetője az 1. melléklet II. pontjában 
meghatározott főosztályvezetői álláshely szerinti illetményre jogosult, 
amelynek összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

(4) A kormányhivatal osztályvezetője az 1. melléklet II. pontjában meg-
határozott osztályvezetői álláshely szerinti illetményre jogosult, amelynek 
összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.

A főosztályvezető és az osztályvezető illetménye ahhoz igazodik, hogy kinevezé-
se és álláshelye minisztériumban vagy kormányzati főhivatalban, központi hivatal-
ban, valamint a kormányhivatalban található-e. A Kit. 1. melléklete ugyanis rájuk 
 vonatkozóan két illetménytáblát állapít meg, külön-külön alsó és felső határokkal. 
A két szélső értékek közötti pontos összeget minden esetben a munkáltatói jogkör 
gyakorlója mérlegelés alapján állapítja meg, az általános szabályok szerint. A jog-
alkotó tehát itt is felhatalmazást ad, hogy a jogszabály keretei között a munkáltatói 
jogkör gyakorlója az egyedi sajátosságokat – saját belátása szerint – figyelembe 
vegye. Az illetmény később teljesítményértékelés alapján módosítható, illetve ki-
vételesen anélkül is, ha azt az álláshely besorolási kategóriájának módosulása teszi 
szükségessé.

Besorolási fokozat 
 megnevezése

Illetmény alsó  
határa

Illetmény felső  
határa

I. Illetménytábla a minisztériumok részére

osztályvezető 700 000 Ft 1 400 000 Ft

főosztályvezető 800 000 Ft 1 500 000 Ft

II. Illetménytábla a kormányzati főhivatalok, központi hivatalok, valamint  
a kormányhivatalok részére

osztályvezető 400 000 Ft 1 100 000 Ft

főosztályvezető 550 000 Ft 1 300 000 Ft

61. táblázat: A főosztályvezetőkre és osztályvezetőkre vonatkozó illetménytáblák

A szakmai vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselő vezetői pótszabadságot 
vehet igénybe, amelynek mértéke évente a főosztályvezető esetében 10, az osz-
tályvezető esetében pedig 5 munkanap.
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Kapcsolódó jogi szabályozás a 223–265. §-okhoz
−	 Alaptörvény.
−	 Btk.
−	 Civil tv.
−	 Kit.
−	 Ksztv.
−	 Ptk.
−	 Szövetkezeti tv.
−	 2008. évi XXVII. törvény az egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fo-

gadalmáról
−	 R6.
−	 Kormány Statútum
−	 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet az állami vezetői juttatásokról
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XXXIV–XXXV. FEJEZET

A KORMÁNYHIVATALOK KORMÁNYTISZTVISELŐI (270. §, 
277. §)

Hegyesi Zoltán – Juhász Dezső

Jogpolitikai célok

1. A területi kormányzati igazgatás (vagyis a kormányhivatalok és a járási hivata-
lok) személyi állományának státuszával kapcsolatban mindenekelőtt azt szükséges 
előrebocsátani, hogy 2020. január 1-jétől három – nem stratégiai jelentőségű – 
kérdés kivételével a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó előírások azo-
nosak a központi kormányzati igazgatás kormánytisztviselőire irányadó szabályo-
zással.

Két lépcsőben, 2020-ra valósult meg tehát az, hogy a korábbi állami tisztvise-
lők és állami ügykezelők ismét a központi igazgatás kormánytisztviselőivel azonos 
jogállással rendelkezzenek.

2. Adódik a kérdés, hogy ha a Kit. célja a kormányzati szolgálati jogviszony új 
alapokra helyezése és egy – nemcsak közszolgálati, hanem szervezeti szempont-
ból is – egységes szabályozásra törekvő kódex megalkotása volt, akkor a törvény 
hatálybalépésével miért nem került sor az Áttv. és a Kttv. szerinti jogviszonyok 
azonos tartalommal történő szabályozására.

A kérdésre részben egy elvi jellegű, részben pedig gyakorlati-fiskális válasz ad-
ható.

a) Fokozatosság

Ami a kérdés jogpolitikai oldalát érinti, a jogviszony részleges egységesítése mel-
letti jelentős érv volt a fokozatosság elve. Ebben szerepet játszott, hogy a Kit. a 
kormányzati szolgálati jogviszony egyes elemeiben radikálisan új szemléletet ve-
zetett be, elég csak a korábbi szabályozás szenioritási elvének és az erre alapuló 
előmeneteli és illetményrendszernek a kivezetésére gondolni.

A Kit. jogviszony-szabályozása megoldásainak radikálisan újszerű elemeire 
 figyelemmel az a kormányzati döntés született, hogy a kormánytisztviselői és az 
állami tisztviselői (ügykezelői) réteg jogviszonyának teljes újraegyesítésére bár jogi 
lehetőség lenne, azonban első lépésben célravezetőbb egy relatíve kis létszámú 
személyi körre nézve, csak a központi kormányzati igazgatási szervekre bevezetni 
egy döntően új tartalmi elemekkel bíró jogviszonyt. A kisebb érintetti létszám mel-
letti hangsúlyos érv volt, hogy a Kit. szerinti létszámgazdálkodási rendszert, illetve 
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ezzel összefüggésben a Kormány munkáltatói jogkörének gyakorlásával és az állás-
helyek nyilvántartásával összefüggő rendszert is úgy kellett felépíteni, hogy annak 
nem voltak közjogi előzményei.

A központi közigazgatás személyi állománya kellően szűk kört jelentett ahhoz, 
hogy a Kit. bevezetése mind személyügyi, mind pedig álláshely-nyilvántartási 
szempontból viszonylag zökkenőmentesen történhessen. Nem szabad megfeled-
kezni arról, hogy valamennyi tisztségviselőt az addigi előmenetelétől függetlenül 
négy (minisztériumok) vagy öt (kormányzati főhivatalok, központi hivatalok) új-
fajta, az addigi előmeneteltől teljesen független álláshelyi kategória alá kellett 
besorolni, minden egyes álláshelyet egyedileg, a rá jellemző adatokkal, ugyanak-
kor anonimizálva létre kellett hozni, továbbá valamennyi változó közszolgálati jogi 
szabályra fel kellett készülni tisztviselői oldalon és a személyügyi adminisztráció 
oldaláról egyaránt.

A szűkebb személyi kör mellett az is a központi kormányzati igazgatásra kiterje-
dő szervi hatály mellett szólt, hogy itt jóval könnyebb a jogalkalmazási kérdéseket 
vagy technikai problémákat egységesen kezelni, mint a húsz területi szerv eseté-
ben, ahol akár az álláshelyi átsorolásoknál, akár a jogviszonyt érintő kérdésekben 
nagyobb eséllyel alakul ki széttartó jogértelmezés és gyakorlat.

Összességében tehát úgy fogalmazható meg a jogalkotó logikája, hogy ha egy 
meghatározott kezdeti időszakban kialakul egy koherens végrehajtási gyakorlat, 
illetve szükség esetén a korrekciókra is sor kerül, akkor a területi igazgatásban is 
gördülékenyebb lehet egy hasonló, nagyobb tömegre kiterjedő átállás.

b) Illetményemelés

A fokozatosság – amely új kódexek vagy jelentős egyéb szabályozásbéli változá-
sok esetében gyakran követett jogpolitikai elv – mellett abban, hogy a kormány-
hivatalok személyi állományára a Kit. általános szabályainak a hatálya 2019 és 
2020 között csak részlegesen terjedt ki, szerepet játszott egy merőben praktikus 
szempont is.

A Kit. preambuluma a törvény céljai között utal arra, hogy a közszolgálatban 
dolgozók munkáját anyagilag is megfelelően honorálni kell, ugyanakkor a melléklet 
széles álláshelyi illetménysávjai alapján már nehezebb kiolvasni azt, hogy az új 
illetményrendszer a gyakorlatban magasabb jövedelmet hoz-e a kormánytisztvi-
selőknek a Kttv. korábbi szabályozása alapján elérhető illetményhez képest.

Ehhez kapcsolódóan két határozott, a Kit.-tel szemben támasztott kormányzati 
célt emelhetünk ki:

−	 a kormánytisztviselőknek a korábbiakhoz képest érezhetően többet kell ke-
resniük, aminek azonban nem szabad automatizmusként működnie, hanem 
az egyéni teljesítményre figyelemmel, széles munkáltatói mérlegelési jog-
kör biztosítása mellett;

−	 az álláshely-gazdálkodási intézkedések célja, hogy a kormányzati igazga-
tásban megvalósuljon a feladatok és a létszám összhangja, vagyis az adott 
szervnél kizárólag annyi tisztségviselő dolgozzon, amennyire a feladat ellá-
tásához szükség van.
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Némileg leegyszerűsítve, a fenti kettős törekvést úgy lehet összegezni, hogy a 
kormányzati igazgatásban ne dolgozzanak többen, mint amennyi emberre feltétlenül 
szükség van, azonban ez a személyi állomány legyen tisztességesen megfizetve.

A Kit. szerinti új szabályozás bevezetésének a Kormány tehát úgy látta értelmét, 
ha az új tartalmú jogviszonyhoz egy érdemi illetményemelés-fedezetet rendel, s 
ezzel emeli a közszolgálat presztízsét és vonzerejét.

A költségvetési mozgástér vizsgálatának eredménye egy további érv volt amel-
lett, hogy a jogviszony valamennyi eleme a bevezetéskor csak a központi kormány-
zati igazgatás tisztségviselőire vonatkozzon. Kizárólag ezzel a megoldással lehetett 
ugyanis elérni, hogy a rendelkezésre álló költségvetési forrás ne aprózódjon el, és a 
Kit érezhető jövedelmiszint-változást hozzon. A hatály kiterjesztésének következő 
lépésével tehát indokolt volt megvárni a további jelentős bérintézkedések bevezet-
hetőségének időpontját.

c) Szorosan az előző pont szerinti illetményemelési kérdéshez kapcsolódóan 
 érdemes megjegyezni, hogy már az Áttv. megalkotása mögött is a kormányhiva-
tali illetményemelés, illetve az illetményrendszer rugalmasabbá alakításának jog-
politikai célkitűzése (lásd az Áttv. szerinti alsó és felső illetménysávokat) húzódott 
meg. Az Áttv. a Kit. előkészítésekor egy kifejezetten fiatal törvénynek számított, 
amely szintén afelé mutatott, hogy a szabályozás teljes felváltását elegendő akkor 
végrehajtani, ha egy további érdemi illetményemeléshez szükséges forrás a költ-
ségvetés rendelkezésére áll.

3. Az előző pontban foglaltak magukban rejtik a választ arra a kérdésre is, hogy 
miért szentelt a Kit. külön fejezetet a kormányhivatalok kormánytisztviselőinek 
(és kormányzati ügykezelőinek) jogviszonyára. Megint némi leegyszerűsítéssel azt 
 lehet általánosságban rögzíteni, hogy:

−	 a fenti pontokban foglalt megfontolások miatt a kormányhivatali kormány-
tisztviselők illetményrendszere változatlan maradt, így az ezzel szorosan 
összefüggő előmeneteli rendszerrel együtt ez képezte a fejezetben foglalt 
speciális szabályozás gerincét, míg

−	 azokban a kérdésekben, amelyek szabályozási szempontból leválasztha-
tók voltak a fentiekről, illetve amelyek az Áttv. szerinti jogálláshoz képest 
nem jártak különösebb – kompenzálatlan – érdeksérelemmel, a Kit. szerinti 
főszabályok alkalmazhatóvá váltak.

4. A Kit. hatálybalépését követő egy évben a kormányhivatali tisztségviselőkre vo-
natkozó vegyes szabályozási rendszerben az Áttv.-hez képest változatlan maradt:

−	 az előmeneteli rendszer és az illetmény;
−	 az ügykezelői kategória intézménye (állami ügykezelő helyett kormányzati 

ügykezelő megnevezéssel);
−	 a kinevezésmódosítás szabályozása;
−	 cafetéria-juttatásra való jogosultság hiánya;
−	 az előmenetelhez kötődő pótszabadság mértéke, valamint
−	 a kormányhivatalok közötti kirendelés szabályai.
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E vegyes rendszerben az egyes jogintézmények szabályozása a következő főbb 
tárgykörökben tért el a főszabálytól.

Kinevezési feltételek

A Kit. szabályozása – a központi és a területi igazgatásban szolgálók jogviszonya-
inak közelítése érdekében – az Áttv.-hez képest enyhített a kinevezési feltételek 
szigorúságán, illetve rugalmasabb szabályozást vezetett be.

Amíg az Áttv. taxatíve, eltérést nem engedő módon állapította meg, hogy az 
állami tisztviselőnek milyen (szak)képzettséggel kell rendelkeznie – illetve azon 
túlmenően a munkáltatói jogok gyakorlója milyen egyéb képzettségek meglétét 
vagy megszerzését írhatja elő –, addig a Kit. a kérdés rendezésének lehetőségét 
egyrészt kormányrendeleti szintre utalta, másrészt a munkáltatói jogkör gyakorló-
jának szélesebb mérlegelési jogot adott.

A kinevezés módosítása

A Kit. szerinti főszabályok még mögöttes jelleggel sem érvényesültek. A kormány-
hivatalok tisztviselői esetében – főszabályként – megmaradt a közös megegyezés-
sel történő kinevezésmódosítás.

Képzés, továbbképzés

Törvényi szinten nem jelentek meg jelentős eltérések, hiszen a Kit. újítása, hogy a 
tételes szabályok megállapítását kormányrendeleti szintre utalja.

A szenioritáson alapuló besorolás és előmenetel

A Nyolcadik Rész szerinti szenioritáson alapuló előmenetel (amely a kormánytiszt-
viselő kiemelésével – kiemelt ügyintézői osztály – volt korrigálható) élesen szembe-
állítható a Kit. főszabály szerinti szabályozási logikájával, amelynél a megszerzett 
szolgálati időnek lényegében csak az álláshelyi és a szolgálati elismerés, valamint 
a végkielégítés szempontjából van jelentősége.

Az előmeneteli rendszer elemei a következők voltak:
−	 a kormánytisztviselőt a szolgálati jogviszonyban töltött ideje és az iskolai 

végzettsége alapján az általános vagy a kiemelt ügyintézői osztály megfe-
lelő előmeneteli fokozatába kellett besorolni;

−	 lehetőség volt a munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelése alapján az 
általános ügyintézői osztályból a kiemelt ügyintézői osztályba való átkerü-
lésre (akár már a kormánytisztviselő kinevezésekor is);

−	 a Kit. rögzítette azokat a szempontokat, amelyeket a vezetőnek számításba 
kell vennie a kormánytisztviselő illetményének meghatározása, valamint 
az előmeneteli osztályok közötti átsorolás alkalmával. Ilyen például a kor-
mányzati szolgálati jogviszonyban eltöltött idő, tapasztalat vagy kormány-
tisztviselő által szerzett végzettség, egyéb képesítés, nyelvtudás.
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Az illetmény

Az Áttv. szerinti, szenioritáson alapuló illetménytábla az előmeneteli rendszerhez 
hasonlóan nem módosult. Az illetményrendszer annyiban hasonlított a főszabályok-
hoz, hogy adott alsó és felső sávon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója állapít-
hatta meg az illetményt.

Szolgálati elismerés és végkielégítés

Mind a szolgálati elismerés, mind pedig a végkielégítés szabályozása kedvezőbb a 
területi kormányzati igazgatásban, mint a központiban.

Álláshelyi elismerés

Fontos eltérés volt, hogy a Kit. alapján a kormányhivatalok foglalkoztatottjai nem 
voltak jogosultak álláshelyi elismerésére.

Teljesítményértékelés

A teljesítményértékelésre a főszabályok voltak alkalmazandók az előmeneteli logi-
kájú rendszerre visszavezethető eltérésekkel. A kormányhivatali tisztviselők ese-
tében többletelem volt, hogy a teljesítményértékelés alapján a kormánytisztviselő 
előmenetele pozitív vagy negatív irányba módosítható (amellyel szemben a Kit. 
szerinti „előmenetel” módosítása pusztán az álláshelytípushoz tartozó illetménysá-
von belüli mozgást takarja).

A teljesítményértékelés alapján a kormánytisztviselő:
−	 szakértői, illetve vezetői utánpótlás adatbázisba volt helyezhető;
−	 kiemelt ügyintézői osztályból általános ügyintézői osztályba volt sorolható.

Ha a kormánytisztviselő megfeleltnél alacsonyabb fokozatú minősítést kapott, 
akkor:

−	 a következő előmeneteli fokozathoz előírt várakozási ideje legfeljebb egy 
évvel meghosszabbíthatóvá vált;

−	 előmeneteli fokozatából eggyel alacsonyabb előmeneteli fokozatba volt so-
rolható, vagy

−	 kiemelt ügyintézői osztályból az általános ügyintézői osztály megfelelő elő-
meneteli fokozatába volt sorolható.

Fegyelmi felelősség

A Kit. szerinti főszabályon túlmenően szankcióként egy előmeneteli fokozattal 
 történő visszavetés, továbbá kiemelt ügyintézői osztályból általános ügyintézői 
osztályba visszavetés is kiszabható volt.



782

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

A szabadság

Az alapszabadság tekintetében egységesítést hajtott végre a Kit. (egységesen 20 
munkanap valamennyi kormánytisztviselő esetében). Azonban a pótszabadságok 
mértéke továbbra is szenioritási alapú maradt, és az Áttv.-ben megismertek szerint 
alakult.

A kormányzati ügykezelők

Az alapszabadság 20 munkanapban történő megállapítását (a korábbi 22 munka-
nap helyett) leszámítva az ügyviteli feladatot ellátó ügykezelőkre vonatkozó sza-
bályozás az Áttv.-hez képest érintetlen maradt, szemben a központi kormányza-
ti igazgatással, ahol a kormánytisztviselő és az ügykezelő közötti különbségtétel 
megszűnt.

Kormányhivatalok közötti kirendelés

A kormányhivatalok közötti kirendelés szabályozása kifejezetten a területi köz-
igazgatás működését segítő közszolgálati jogi eszköz, ez a magyarázata annak, 
hogy az nemcsak a Kit. hatálybalépésével maradt érintetlen, de nem módosította a 
2020. január 1-jével hatályba lépő jogviszony-egységesítés sem.

5. Újfent indokolt hangsúlyozni, hogy az előzőekben írt jogpolitikai dilemmák, 
 továbbá az így kialakult és vázlatosan ismertetett speciális Nyolcadik Rész ma már 
a Kit. megalkotásának folyamata szempontjából lehet érdekes, inkább jogtörténeti, 
mint pozitív jogi jelentősége van.

Magyarázat a Kit. §-aihoz

270. § [A szolgálati elismerés és a végkielégítés]

(1) A szolgálati elismerés mértéke
a) húsz év szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén kéthavi,
b) huszonöt év szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén három-

havi,
c) harminc év szolgálati jogviszonyban töltött idő esetén öthavi,
d) harmincöt, és ezt követő minden öt év szolgálati jogviszonyban 

töltött idő esetén héthavi
illetménynek megfelelő összeg.
(2) A végkielégítés összege huszonöt év szolgálati jogviszonyban töltött 

idő után tízhavi illetménynek megfelelő összeg.
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1. A jogalkotó a szolgálati elismerésre, továbbá a végkielégítésre vonatkozó szabá-
lyozást egy olyan „kvázi szerzett jognak” tekintette, amelyet a 2020. január 1-jétől 
hatályba lépett radikális egységesítési törekvések sem érintettek.

A kormányhivatalok kormánytisztviselői Kit.-ben meghatározott szolgálati el-
ismerésének mértékére vonatkozó szabályok megegyeznek az Áttv. korábbi sza-
bályaival.

A szolgálati elismerés a következők szerint tér el a központi és a területi kor-
mányzati igazgatásban (egyebekben vesd össze a XIX. fejezetben írottakkal).

Jogviszony 
 időtartama

Központi kormányzati 
 igazgatás

Területi kormányzati 
 igazgatás

20 év – 2 havi illetmény

25 év 2 havi illetmény 3 havi illetmény

30 év 3 havi illetmény 5 havi illetmény

35 év 4 havi illetmény 7 havi illetmény

40 év 5 havi illetmény 7 havi illetmény

62. táblázat: Végkielégítés összehasonlítása a központi és területi kormányzati  
igazgatási szervekben

2. A végkielégítés a főszabály szerint alakult, azzal az eltéréssel, hogy van egy 
további végkielégítési kategória (25 év után 10 havi illetmény). Egyebekben a vég-
kielégítésről részletesen írunk a XVII. fejezetben.

277. § [A kormányhivatalok közötti kirendelés]

(1) A kormánytisztviselő az álláshelye szerinti kormányhivataltól (a to-
vábbiakban: kirendelő) másik kormányhivatalnál történő munkavégzésre 
kirendelhető akkor, ha a kirendelés helye szerinti kormányhivatal vala-
mely hatósági feladatát más módon nem tudja hatékonyan ellátni. A kiren-
delés során a munkavégzés helye csak akkor változhat, ha az a kirendelés 
helye szerinti kormányhivatal feladatának ellátásához elengedhetetlenül 
szükséges. A kormányhivatalok közötti kirendeléshez a kormánytisztvise-
lő beleegyezése nem szükséges.

(2) A kirendelés a kormányhivatalok közötti megállapodás alapján, a 99. 
és 100. § megfelelő alkalmazásával történik azzal, hogy

a) az alapvető munkáltatói jogokat a kirendelő hivatali szervezeté-
nek vezetője gyakorolja a (3) bekezdésben foglalt eltérésekkel,



784

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

b) a megállapodás alapján a kirendelés a feladat ellátásáig, de leg-
feljebb naptári évenként hat hónapig tarthat, ha a munkavégzés 
helye nem változik; ha a hatósági feladat ellátása hosszabb idő 
alatt biztosítható, a kirendelés a feladatkör ellátásáig meghosz-
szabbodik,

c) ha a hatósági feladat ellátása más helységben lévő kormányhiva-
talnál történő munkavégzéssel oldható csak meg, a kirendelés 
időtartama nem haladhatja meg a naptári évenkénti ötven mun-
kanapot. A kormányhivatalok közötti kirendelés történhet keret-
megállapodás formájában is.

(3) A kormányhivatalok közötti kirendelés során az alapvető munkáltatói 
jogokat a kirendelő hivatali szervezetének vezetője és a kirendelés helye 
szerinti kormányhivatal az alábbiak szerint gyakorolja:

a) ha a kormánytisztviselő a kirendelés alatt olyan magatartást ta-
núsít, amely fegyelmi, kártérítési vagy sérelemdíj megfizetésére 
irányuló eljárás megindítását alapozza meg, a kirendelés helye 
szerinti kormányhivatal hivatali szervezetének vezetője jogosult 
a kirendelő hivatali szervezetének vezetőjénél az eljárás megin-
dítását kezdeményezni,

b) ha a kirendelés helye szerinti kormányhivatal hivatali szerveze-
tének vezetője tudomást szerez a foglalkoztatást kizáró okról, 
köteles kezdeményezni a kirendelő hivatali szervezetének veze-
tőjénél a felmentéssel történő megszüntetést,

c) ha a kirendelés helye szerinti kormányhivatal hivatali szerve-
zetének vezetője arról szerez tudomást, hogy a kormánytisztvi-
selővel szemben közvádra üldözendő bűntett megalapozott gya-
núját közölték, a vezető köteles – a kormánytisztviselő egyidejű 
tájékoztatása mellett – a tudomására jutott adatokat a kirendelő 
hivatali szervezete vezetőjének haladéktalanul továbbítani,

d) a kirendelés helye szerinti kormányhivatal hivatali szervezetének 
vezetője az (1) bekezdés szerinti feladat ellátásával kapcsolat-
ban jogosult utasítást adni,

e) ha a kirendelés időtartama meghaladja a két hónapot, a szabad-
ság kiadására a kirendelés helye szerinti kormányhivatal hivatali 
szervezetének vezetője jogosult,

f) rendkívüli munkavégzés elrendelésére a kirendelés időtartama 
alatt a kirendelés helye szerinti kormányhivatal hivatali szerve-
zetének vezetője jogosult.

(4) A kormányhivatalok közötti megállapodásnak tartalmaznia kell
a) az (1) bekezdésnek megfelelő, a kirendelést megalapozó feladatot,
b) a kirendelés időtartamát,
c) a munkavégzés helyét (ha ez nem állandó, akkor ennek feltünte-

tését),
d) az (1) bekezdés szerinti feladattal kapcsolatban felmerülő bér- és 

egyéb költségek viselésének részletes szabályait.
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(5) A kormányhivatalok közötti megállapodásban a (3) bekezdésben fog-
lalt szabályoktól eltérően nem rendelkezhetnek, a (4) bekezdésben fog-
laltak hiányában a kirendelésről szóló megállapodás semmis. Vita esetén 
vagy megállapodás hiányában a munkáltatói jogok és a jogviszonnyal kap-
csolatos kötelezettségek teljesítése a kirendelő hivatali szervezetének ve-
zetőjét illetik meg és terhelik.

(6) Nem kell alkalmazni a (2) bekezdés a) pontját és a (3) bekezdést, ha 
az alapvető munkáltatói jogok gyakorlása a kirendelő és kirendelési helye 
szerinti kormányhivatal tekintetében ugyanaz a szerv, illetve személy.

1. Történeti háttérként kiemelésre érdemes, hogy a kormányhivatalok  közötti ki-
rendelés jogintézményét a kormányhivatali szervezetrendszer változásai – a kor-
mányhivatalok feladatköreinek robbanásszerű bővülése, ezzel egyidejűleg az egyes, 
korábban önálló szervek integrációja – hívta életre.

Eredetileg az egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi 
XXXII. törvény 19. §-a emelte be a fővárosi és megyei kormányhivatalok kiren-
delésére vonatkozó szabályokat a Kttv.-be 2015. április 15-i hatálybalépésével.  
A törvény indokolása szerint az új jogintézmény bevezetésével „[…] lehetővé válik 
a jövőben, hogy – szoros összefüggésben a kormányhivatalok és szakigazgatási 
szervek részleges és teljes integrációjával – a kormányhivatalok közötti megálla-
podás alapján bizonyos szakkérdéssel összefüggő hatósági feladat ellátására kiren-
delhető legyen a kormánytisztviselő. Hatósági eljárási alapelv, hogy csak akkor van 
szükség az eljáró hatóságon kívüli hatóság (szakhatóság), szakértő megkeresé-
sére, ha az adott szaktudás nem áll rendelkezésre az adott hatóságnál, vagy ha 
a jogszabály maga rendelkezik arról, hogy valamely szervet kötelező megkeresni. 
Ezen új jogintézménnyel azonban lehetővé válik valamely szakkérdés kormány-
hivatalon belüli vizsgálhatósága, amely összességében az eljárások jelentős gyor-
sítását eredményezheti”.

Az egyes ágazati államigazgatási területi feladatok területi szinten eltérő inten-
zitással jelentkeznek, hiszen a feladat jellegétől függően nem mindenhol van szük-
ség ugyanolyan erősségű területi hatósági jelenlétre. Vagyis annak ellenére, hogy 
a járási hivatalok és a kormányhivatalok általános hatáskörű szervekként jöttek 
létre, a kompetenciáik jelentős eltéréseket mutatnak (például nem mindegyik me-
gyében van szükség erdészeti vagy bányászati hatóságra).

A kormányhivatalok közötti kirendelés valójában egy szervezeti körben jelentke-
ző problémára adott közszolgálati jogi megoldás; érdemben támogatni képes vala-
mely szakkérdés eldöntésével kapcsolatos közigazgatási hatósági munkát abban az 
esetben, ha a megalapozott döntéshozatalhoz ez szükséges.

A kirendelés szabályai körében maga az indokolás is rögzíti azonban, hogy az 
új jogintézmény kérdéseket vet fel a munkáltatói jogkör gyakorlója, illetve a jog-
viszony tartalmát érintő alapvető kérdések tekintetében, ekként a törvény arra 
törekszik, hogy a garanciális jellegű munkáltatói jogokat mind a munkáltatói, mind 
a kormánytisztviselői oldalon rendezze. Ennek egyik elemeként a nem alapvető 
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kérdésekben, jogokban és kötelezettségekben a kormányhivatalok szabadon meg-
állapodhatnak (például munkaidő-beosztás, munkarend, szabadság kiadásának a 
rendje).

2. A Kit. A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás című XVI. fejezet 100. §-ában meg-
határozza a kormányzati érdekből történő kirendelés szabályait, amelyek alapján 
a központi kormányzati igazgatásban dolgozó kormánytisztviselők is kirendelhetők 
másik kormányzati igazgatási szervhez. Fontos azonban utalnunk arra is, hogy 
a kormányhivatalok közötti kirendelés jogintézményének jogpolitikai célja eltér a 
XVI. fejezetben részletesen bemutatott, kormányzati érdekből történő kirendelés-
től. Ez előbbivel ugyanis a hatékony feladatellátás biztosítása érdekében az adott 
szakkérdésben szaktudással rendelkező kormánytisztviselő horizontális mobilitá-
sának lehetőségét teremti meg a jogalkotó adott szervtípuson belül – illetve e 
szervek között –, utóbbi esetén a miniszterelnök, az általa kijelölt miniszter vagy 
miniszterek, vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára dön-
tése alapján kormányzati érdekből más központi kormányzati igazgatási szervhez 
történik a kirendelés.

A kormányhivatalok közötti kirendeléssel kapcsolatban rögzítendő, hogy kineve-
zéstől eltérő foglalkoztatási formának minősül, következésképpen a Kit. 99. §-ban 
meghatározott általános szabályok, feltételek irányadók e jogintézményre is.

A kinevezéstől eltérő foglalkoztatási formák azért is különösen „érzékeny terü-
letek”, mert jellemzően a kinevezési okmány beosztási okiratának kötelező tartal-
mi elemeit – alapvetően a kormánytisztviselő munkavégzésének helyét, illetve az 
álláshelyen ellátandó feladatok meghatározását – érintik.

A kirendelés a munkáltató egyoldalú intézkedésének eredményeképpen – a 
kinevezés módosítása nélkül – történik a törvényben meghatározott esetben.  
A kinevezéstől eltérő foglalkoztatás a kormánytisztviselőre nézve – különösen a 
korára, egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan 
sérelemmel nem járhat. Az aránytalan sérelemre hivatkozhat maga a kormány-
tisztviselő is a kirendelésről történő tájékoztatást követően a kirendelés teljes 
időtartama alatt. Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója változatlan felté-
telekkel továbbra is fenntartja a kirendelést, a kormánytisztviselő a Közszolgálati 
Döntőbizottsághoz fordulhat [vö. Kit. 168. § (3) bek.].

3. Ahogy arra a vonatkozó szakirodalom is rávilágít, analóg módon a munkajog 
szabályai és a bírósági gyakorlat elemzése is támpontokat adhat a jogintézményre 
vonatkozó egyes szabályok értelmezéséhez.645 A régi Mt. szabályaitól646 eltérően 
az Mt. szövege nem említi a kirendelést. A törvény indokolásából kiderül azonban, 
hogy ez nem azt jelenti, hogy a korábbi jogintézmények – kirendelés, kiküldetés, 
átirányítás – nem értelmezhetők a továbbiakban, sokkal inkább azt, hogy átalakult 
az irányadó jogi szabályozás rendszere azzal, hogy a korábbi szabályokat az új Mt. 
az 53. § (1) bekezdésében foglalja össze. E bekezdés szerint a munkáltató jogosult  
 
645 Lásd például: Bankó (2019): i. m. 161–176.; Kártyás (2015c): i. m. 24–30.
646 Lásd: régi Mt. 106. §.
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a munkavállalót átmenetileg a munkaszerződéstől eltérő munkakörben (átirányí-
tás), munkahelyen (kiküldetés) vagy más munkáltatónál (kirendelés) foglalkoz-
tatni. A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás feltételeire vonatkozóan továbbra 
is irányadó, hogy a munkáltató utasítása nem járhat a munkavállaló aránytalan 
sérelemével.647 A leírtak alapján álláspontunk szerint az aránytalan sérelemre vo-
natkozó bírói gyakorlat segítségül hívható a Kit. szabályai értelmezésekor is (lásd 
a 99. §-hoz írt magyarázatot, illetve a kapcsolódó joggyakorlatot e fejezet végén).

A Kit. szabályaira visszatérve, a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás abban az 
esetben rendelhető el, ha a másik álláshelyhez tartozó feladat ellátása megfelel a 
kormánytisztviselő iskolai végzettségének, szakképzettségének vagy szakképesí-
tésének [Kit. 99. § (2) bek.].

A kormánytisztviselőt legalább tíz munkanappal korábban írásban kell tájékoz-
tatni a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás elrendeléséről, valamint annak várható 
időtartamáról [Kit. 99. § (3) bek.]. E garanciális rendelkezés szükségességét indo-
kolja, hogy a kormánytisztviselő számára a munkavégzés helyének megváltozása 
többletterhet jelenthet, amely kellő felkészülési idő nélkül nem lenne kivitelezhető, 
és a munkáltatói jogkör gyakorlójának joggal való visszaélését (vö. Kit. 64. §) sem 
zárná ki közvetlenül.

A kirendelésre, a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás más formáival megegye-
zően, alapkövetelmény az ideiglenesség.648 Ehhez kapcsolódó garanciális szabály, 
hogy a kirendelés a feladat ellátásáig, egy naptári éven belül legfeljebb hat hónapig 
tarthat, amennyiben a kormánytisztviselő munkavégzésének helye nem változik. 
E főszabály alóli kivételt jelent az az eset, ha a hatósági feladat ellátása hosszabb 
idő alatt biztosítható, a kirendelés a feladatkör ellátásáig meghosszabbodik [Kit. 
277. § (2) bek. b) pontja]. E szabály azonban nem alkalmazható, ha az ellátandó 
feladat nem hatósági jellegű.649

A hivatkozott szakasz c) pontja alapján, ha a munkavégzés helye is változik, 
akkor a kirendelés időtartama nem haladhatja meg a naptári évenkénti ötven 
 munkanapot. Ebben az esetben a kormánytisztviselő más kormányhivataltól (is) 
kaphat utasítást.650

Nem rendelhető ki, nem kötelezhető más helységben történő munkavégzésre a 
kormánytisztviselő – beleegyezése nélkül – a törvényben meghatározott méltány-
lást érdemlő esetekben:

−	 a kormánytisztviselő várandóssága megállapításától gyermeke hároméves 
koráig, a kiskorú gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselő;

−	 a tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gondozó kormánytiszt-
viselő;

647 Mt. 6. § (3) bek.
648 Bankó (2019): i. m. 166.
649 Nem hatósági jellegű feladat tipikusan például az iktatás, belső nyilvántartások vezetése, 

belső szabályzatok előkészítése, informatikai feladatok, HR-feladatok, nem hatósági termé-
szetű ügyek intézése.

650 Gyulavári (2015): i. m. 55.
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−	 a kormánytisztviselő, akinek legalább ötvenszázalékos mértékű egészség-
károsodását rehabilitációs szakértői szerv megállapította [Kit. 99. § (4) 
bek.].

4. A kirendelés további főbb szabályai:
−	 akkor kerülhet rá sor, ha a kirendelés helye szerinti kormányhivatal vala-

mely szakkérdéssel összefüggő hatósági feladatát más módon nem tudja 
hatékonyan ellátni;

−	 a munkavégzés helye csak akkor változhat, ha az a kirendelés helye sze-
rinti kormányhivatal feladatának ellátásához elengedhetetlenül szükséges;

−	 a kormányhivatalok közötti kirendeléshez a kormánytisztviselő beleegyezé-
se nem szükséges;

−	 a kirendelés időtartamára a kormánytisztviselő a kinevezésben foglalt illet-
ményre jogosult;

−	 az alapvető munkáltatói jogokat a kirendelő hivatali szervezetének vezetője 
gyakorolja a törvényben meghatározott kivételekkel;

−	 a kormányhivatalok közötti kirendelés történhet keretmegállapodás formá-
jában is.

A kormányhivatalok közötti megállapodásnak tartalmaznia kell:
a) a kirendelést megalapozó feladatot;
b) a kirendelés időtartamát;
c) a munkavégzés helyét (ha ez nem állandó, akkor ennek feltüntetését);
d) a feladattal kapcsolatban felmerülő bér- és egyéb költségek viselésének 

részletes szabályait.
A fenti szabályokhoz kapcsolódóan fontos megjegyezni végül, hogy a Kit. 277. §-a 

átvette ugyan a Kttv. vonatkozó szabályait, de nem helyezte hatályon kívül azo-
kat,651 így a Kttv. hatályos állapota párhuzamosan rendelkezik a fővárosi és megyei 
kormányhivatalok kormánytisztviselői közötti kirendelés szabályairól. Ez nem jelent 
párhuzamosságot az alkalmazandó szabályok körében, mivel a Kit. hatálybalépé-
sével a kormányhivatalok kormánytisztviselőinek kormányzati szolgálati jogviszo-
nyára a Kit. rendelkezéseit kell alkalmazni, ugyanakkor formai deregulációt tesz 
szükségessé a joganyag tisztítása érdekében.

Kapcsolódó jogi szabályozás a 270. és 277. §-okhoz
−	 Áttv.
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 régi Mt.
−	 2015. évi XXXII. törvény egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

651 Lásd: Kttv. 53/A. §.
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Kapcsolódó joggyakorlat a 277 §-hoz (az aránytalan sérelem vonatkozásában)
−	 EBH1999. 52. Helyettesítés az is, ha az annak elrendelésére jogosult tudo-

másul veszi, hogy a munkavállaló helyettesítést végez, és ez a munkáltató 
érdekében indokolt és szükséges.

−	 EBH2008. 1897. A munkavállaló érdekei védelmét szolgáló garanciális 
szabályok, az aránytalan sérelem vizsgálata körében különös súllyal kell 
 értékelni a törvényben megjelölt személyi körülményeket, ha a munkáltató 
egyidejűleg alkalmazza az átirányítást és a kiküldetést.

−	 BH2002. 243. I. A munkaszerződéstől eltérő munkahelyen történő – nem 
átmeneti jellegű – munkavégzés egyoldalú elrendelése jogszabályba ütkö-
zik. Az egyoldalúan módosított munkaszerződés alapján a munkavállalót 
nem terheli munkavégzési kötelezettség, ezért a kötelezettség teljesíté-
sének elmaradása miatt a munkáltató nem szüntetheti meg rendkívüli fel-
mondással a munkavállaló munkaviszonyát.

−	 BH2003. 297. Ha a felek a munkaszerződésben megjelölt  munkavégzési 
hely módosításában nem állapodtak meg, a munkavállaló a munkáltató 
egyoldalú munkaszerződés-módosításnak minősülő utasításának nem kö-
teles eleget tenni, és a munkáltató emiatt nem szüntetheti meg rendkívüli 
felmondással a munkavállaló munkaviszonyát.

−	 BH2006. 300. A kollektív szerződésnek az átirányítás évi maximális időtar-
tamát időkorlát nélküliként szabályozó rendelkezése semmis.

−	 BH2008. 97. A veszélyes anyagok jelenléte miatt – a munkavállaló kötelező 
egészségügyi orvosi alkalmassági vizsgálatát elmulasztó – munkáltató ez 
okból akkor sem élhet rendkívüli felmondással, ha a munkavállaló olyan 
egészségi állapotra hivatkozással tagadja meg az átirányítás teljesítését, 
amely utóbb nem igazolódik.

−	 BH2009. 306. A munkakörbe tartozó feladatokon kívül jelentékeny mér-
tékben más munkaköri feladatok huzamos időn keresztül a munkavállaló 
szóbeli beleegyezésével történő végeztetése nem minősül átirányításnak, a 
rendes felmondás indokát a kettős munkakör alapján kell elbírálni.

−	 BH2010. 195. Ha a munkáltató ismeri a munkavállaló rossz egészségi ál-
lapotát, az idős édesanyja gondozásával kapcsolatos kötelezettségeit, az 
ennek figyelmen kívül hagyásával történt külföldi kirendelés rendeltetés-
ellenes.

−	 BH2013. 161. Az 2012. évi I. törvény szabályainak alkalmazására vonat-
kozó szerződéses kikötés mellett kirendelés esetén a munkaviszony-meg-
szüntetés jogát a kirendelő munkáltató gyakorolhatja akkor is, ha angol 
honosságú jogi személy. Hatáskör átruházás hiányában az alperessel tu-
lajdonosi (partneri) kapcsolatban álló személy nem tekinthető munkáltatói 
jogkörgyakorlónak.
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MUNKAVISZONYBAN TÖRTÉNŐ FOGLALKOZTATÁS  
(278–279. §)

Petrovics Zoltán – S. Horváth István

Jogpolitikai célok

1. A kormányzati igazgatási szerv álláshelyén (legyen szó akár az alaplétszámba 
tartozó álláshelyről, vagy akár a központosított álláshelyállományba tartozó állás-
helyről) négyféle jogviszony hozható létre a Kit. alapján, melyek egyike a munkavi-
szony. A munkaviszony keretében történő foglalkoztatás egyrészt azért bír kiemel-
kedő fontossággal egy kormányzati igazgatási szerv működésében, mert vannak 
olyan feladatkörök, amelyekre azért nem lehet kormánytisztviselőt alkalmazni, 
mert a kormánytisztviselői illetménytábla nem elég vonzó ahhoz, hogy a munka-
vállaló a magánszektorban meglévő munkaviszonyát feladja a közszolgálatért. 
Másrészt mivel az ügykezelőként történő foglalkoztatásnak a Kttv.-ben meghatáro-
zott esetekben nem volt feltétele a magyar állampolgárság, a korábbi ügykezelők 
egy részének a továbbfoglalkoztatására is munkaviszony keretében kerülhetett sor. 
Annak az ügykezelőnek a jogviszonya ugyanis, aki nem rendelkezett magyar állam-
polgársággal, nem alakult át Kit. szerinti kormányzati szolgálati jogviszonnyá, mivel 
a magyar állampolgárság a kormánytisztviselői kinevezés egyik általános feltétele. 
Viszont a Kit.-ben a munkaviszony létrehozásának feltételei között nem szerepel a 
magyar állampolgárság, így annak nem volt akadálya, hogy 2019. március 1-jétől a 
korábbi ügykezelőkkel munkaviszonyt hozzon létre a kormányzati igazgatási szerv.

2. Megjegyzendő, hogy a munkaviszonyban történő alkalmazás nemzetközi viszony-
latban is egyre gyakoribb jelenség. A közszolgálatban az európai államok jelentős 
részében egyaránt jelen vannak a közjogias és a magánjogias (szerződéses alapo-
zású) státuszok. Ezen túlmenően számos államban megfigyelhető, hogy a közszol-
gálati rendszerben egyre inkább a magán-munkajogias karakterű szabályozás válik 
dominánssá, illetve a különböző státuszok egyre inkább közelítenek egymáshoz 
(Svédország, Finnország,652 Hollandia,653 Portugália,654 Észtország, Lettország655). 
A magyar közszolgálatban a munkaviszonyban történő foglalkoztatás térnyerése, 
valamint a közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörök gyakorlá-
sával közvetlenül összefüggő feladatok munkavállalók általi ellátása is e trendbe 
illeszkedik bele.

652 Bruun–Malmberg (2004): i. m. 34.
653 Barentsen (2016): i. m. 40.
654 Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas Lei n. 35/2014. 7. cikk.
655 Thijs–Hammerschmid–Palaric (2018): i. m. 68–77.
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3. Kormányzati igazgatási szervnél munkaviszony csak álláshelyen jöhet létre. Ez 
alól azonban van egy kivétel; amikor a tankerületi központok központi hivatalokká 
alakultak át, a munkavállalók nem kerültek álláshelyre, ami ennek a szervtípus-
nak azon sajátosságából adódik, hogy a tankerületi központok egyszerre látnak el 
igazgatási feladatokat és nyújtanak szolgáltatást az oktatás területén. Ezen kivé-
teltől eltekintve tehát a kormányzati igazgatási szerv álláshelyeire vonatkozó, a Kit. 
Harmadik Részének magyarázatánál bemutatott szabályozás a munkaviszonyban 
történő foglalkoztatás szempontjából is irányadó. A különbség csak abban rejlik, 
hogy az álláshely besorolási kategóriáját felülírhatja a munkaszerződés; azaz a 
munkavállaló álláshelyét is be kell sorolni, de a munkavállaló számára a munka-
szerződésben a besorolási kategóriához tartozó illetménysávtól eltérő munkabér 
is kiköthető. Okkal merülhet fel a kérdés, hogy akkor mi értelme van az álláshely 
besorolásának? A válasz erre a kérdésre az, hogy a jogalkotó így biztosította an-
nak lehetőségét, hogy külön kormánydöntés nélkül szabadon lehessen egy adott 
álláshelyen a munkaviszony megszűnése után kormányzati szolgálati jogviszonyt 
létrehozni.

4. A 2019. március 1. előtt alkalmazott Kttv. szabályozás szerint a közigazgatási 
szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával 
közvetlenül összefüggő feladatai, valamint az ügyviteli feladatok ellátására kizá-
rólag kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszony volt létesíthető. Ettől 
eltérni csak a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős mi-
niszter hozzájárulásával lehetett, aki csak a közbeszerzések felügyeletével kapcso-
latos feladatok ellátásáért felelős, és az azt támogató foglalkoztatottak esetében 
engedélyezhette a munkaviszony létrehozását. Ezzel szemben a Kit. alapján akár 
a kormányzati igazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti ha-
táskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő feladatainak ellátására is létre 
lehet hozni munkaviszonyt.

5. További eltérés a Kttv. és a Kit. szabályai között, hogy ugyan a Kit. átvette a 
Kttv.-ből az úgynevezett tízszázalékos korlátra vonatkozó szabályozást, mely sze-
rint a kormányzati igazgatási szervnél munkaviszony keretében betöltött álláshe-
lyek aránya nem haladhatja meg a kormányzati igazgatási szerv álláshelyeinek 
tíz százalékát. A Kttv.-vel szemben a Kit. alapján az ellátott feladattól függetlenül 
valamennyi munkavállalót, így a fizikai alkalmazottakat is figyelembe kell venni a 
számítás során. A Kttv. alapján nem tartoztak bele a tíz százalékba a fizikai alkal-
mazottak.

Annak érdekében, hogy a fentebb ismertetett változások miatt ne lépje túl a 
kormányzati igazgatási szervnél a munkavállalók aránya az álláshelyek 10 százalé-
kát, a jogalkotó az átmeneti szabályok között biztosította annak lehetőségét, hogy 
a munkáltatói jogkör gyakorlója a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott 
munkavállaló munkaviszonyát – annak hozzájárulásával – 2019. március 1-jével 
kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakítsa át.
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Magyarázat a Kit. §-aihoz

278. § [A munkavállalókra vonatkozó eltérő szabályok]

(1) A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók 
munkaviszonyára az Mt.-t az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell 
alkalmazni.

(2) A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló mun-
kaviszonyára a 71. § (8)-(15) bekezdését, a 72. §-t, valamint a 95. § (5)-
(7) bekezdését kell alkalmazni.

(3) A munkáltató működésével összefüggő okból történő felmondás ese-
tén a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére 
járó távolléti díjra havonta egyenlő részletben jogosult, a végkielégítést 
pedig a felmondási idő utolsó napján kell kifizetni.

(4) A munkavállaló, ha a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés 
ideje alatt költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább több-
ségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunka-
idős munkaviszonyt létesít,

a) ezt a tényt munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban be-
jelenteni,

b) a felmondási időből hátralévő időre távolléti díjra nem jogosult,
c) végkielégítésre nem jogosult, azonban az új jogviszonyában a 

végkielégítés alapjául szolgáló időtartam számítása során a fel-
mondással megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre jo-
gosító idejét is figyelembe kell venni.

(5) A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló mun-
kaviszonyát – az Mt.-ben meghatározottakon túl – a munkáltató felmon-
dással megszüntetheti

a) a 107. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben,
b) ha a munkavállaló a 95. § (5) és (7) bekezdése szerinti előzetes 

engedély kérését vagy a 95. § (6) bekezdése szerinti bejelentés 
megtételét elmulasztja.

(6) A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló mun-
kaviszonyára az Mt. 71-76. §-a, 82-84. §-a, 158. § (1) és (3) bekezdé-
se, valamint 159. §-a nem alkalmazható. Esetükben e törvény 110. §-át, 
116. §-át és 137. §-át kell alkalmazni.

(7) Az e törvény szerinti szabályzat és közszolgálati szabályzat a mun-
kavállalók esetében az Mt. 17. §-a szerinti munkáltatói szabályzatnak mi-
nősül.

1. A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók munkaviszo-
nyára általános szabály szerint a versenyszféra munkajogi törvényét, a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (a továbbiakban: Mt.) kell alkalmazni. 
E körben ez azt eredményezi, hogy a kormányzati igazgatási szervre nem csu-
pán a Kit. rendelkezései, hanem az Mt. szabályai párhuzamosan alkalmazandók.  
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Szükséges felhívni a figyelmet, hogy az Mt. a kormányzati igazgatási szervnél fog-
lalkoztatott munkavállalók munkaviszonyának szinte valamennyi kérdését részben 
vagy alapjaiban eltérően szabályozza. Elegendő utalni csupán arra, hogy e körben 
nem érvényesülnek a Kit. szabályai, helyettük – a teljesség igénye nélkül, csupán 
néhány rendelkezést kiemelve – az Mt. szerinti általános magatartási követelmé-
nyekre (Mt. 6–13. §), bizonyos – a Kit. kifejezett rendelkezéséből [lásd Kit. 71. § 
(8)–(15) bek., 72. §] fakadó – kivételekkel a jognyilatkozatokra (Mt. 14–31. §), a 
munkáltató személyében bekövetkező változásra (Mt. 36–41. §), az alapvető kö-
telezettségekre (Mt. 51–52. §), a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásra (Mt. 
53. §), az utasítás teljesítésére (Mt. 54. §), a munkavállaló vétkes kötelezettség-
szegése esetén alkalmazandó jogkövetkezményekre (Mt. 56. §), a munkaviszony 
megszűnésére és megszüntetésre (Mt. 63–70. §, 77–81. §, 85. §), a munkaidőre 
és a pihenőidőre (Mt. 86–135. §), a munka díjazására [Mt. 136–157. §, 158. § 
(2) és (4) bek., 159–165. §], a kormányzati igazgatási szerv és a munkavállaló 
kártérítési felelősségére (Mt. 166–191. §), a munkaviszony egyes típusaira vonat-
kozó szabályokra (Mt. 192–203. §, 213. §), a munkaviszonyhoz kapcsolódó egyes 
megállapodásokra (Mt. 228–229. §), valamint a kollektív munkajogi jogintézmé-
nyekre (Mt. 230–284. §, 291–293. §) és a munkajogi igény érvényesítésére (Mt. 
285–290. §) irányadó rendelkezéseket kell alkalmazni. Ez utóbbi azt is jelenti, hogy 
a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók tekintetében üze-
mi tanács létrehozására vagy üzemi megbízott választására (Mt. 235–269. §) és 
kollektív szerződés megkötésére is sor kerülhet (Mt. 276–284. §).

Megjegyzendő, hogy a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munka-
vállalók munkaviszonya tekintetében a Kit. külön kizáró rendelkezése hiányában 
sem értelmezhetők az Mt. egyes szabályai. Ilyenek például a köztulajdonban álló 
munkáltatóval fennálló munkaviszonyra (204–207. §), a vezető állású munkavál-
lalókra (Mt. 208–211. §) vagy a cselekvőképtelen munkavállalóra (Mt. 212. §) 
irányadó szabályok. Ugyan a kormányzati igazgatási szervnél mint kölcsönvevőnél 
jelen lehetnek munkaerő-kölcsönzés keretében foglalkoztatott munkavállalók, és 
ilyen módon az Mt. 214–222. §-ának alkalmazására is sor kerülhet, ugyanakkor a 
kormányzati igazgatási szerv a kölcsönbeadói jogalanyiságra irányadó szabályok 
értelmében (Mt. 215. §) mint kölcsönbeadó nem létesíthet munkaerő-kölcsönzésre 
irányuló munkaviszonyt.

Ugyancsak különös jelentőséggel bír, hogy az Mt. 31. §-a értelmében a kor-
mányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók tekintetében a jognyi-
latkozatokra az Mt. eltérő rendelkezése hiányában „egyebekben” a Ptk. tételesen 
meghatározott rendelkezését is alkalmazni kell [Ptk. 6:4–5. §, 6:8. §, 6:11. §, 
6:13. §, 6:15–17. §, 6:26. § és 6:27. §, 6:42. §, 6:46–56. §, 6:62. §, 6:63. § 
(1)–(3) bek., 6:64–70. §, 6:73. §, 6:77–78. §, 6:80–81. §, 6:86–87. §, 6:102. §, 
6:107. §, 6:116–119. §, 6:193–201. §, 6:203–207. §, 6:587. §]. Ezen túlmenő-
en a Ptk. mint mögöttes jogszabály nem csupán a személyiség jogok védelmével 
(Mt. 9. §, Ptk. 2:42–54. §), hanem a kártérítési felelősséggel kapcsolatosan is [Mt. 
177. §, 179. § (5) bek., Ptk. 6:518-534. §] alkalmazásra tör.
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2. A munkaviszonyban történő alkalmazás a kormányzati szolgálati jogviszonyhoz 
képest kétségkívül szélesebb körben biztosítja a szerződési szabadságot a felek 
számára a jogviszony tartalmának kialakítását illetően. Az Mt. 43. § (1) bekezdése 
értelmében ugyanis a munkaszerződés (és hozzátehetjük: a felek megállapodása) 
– jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az Mt. Második Részében foglaltak-
tól, valamint a munkaviszonyra vonatkozó szabálytól a munkavállaló javára eltér-
het. Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Kit. e körben irányadó kógens szabályaitól, 
 valamint az Mt. egyes fejezeteinek végén, az Eltérő megállapodás alcím alatt rög-
zített kógens rendelkezéseitől a munkavállaló javára sem megengedett az eltérés. 
A munkaszerződésben bizonyos körben lehetőség van az Mt. által meghatározot-
tak szerint (lásd például az Mt. Eltérő megállapodás alcímei alatt rögzítetteket) a 
munkavállaló hátrányára, illetve a munkáltatóra nézve kedvezőbb irányban eltérni. 
Azt, hogy az eltérés adott esetben jogszerű-e, azt az egymással összefüggő rendel-
kezések összehasonlításával kell elbírálni [Mt. 43. § (2) bek.]. E szabály értelmé-
ben nem az egyedi munkaszerződéses kikötéséket, illetve nem magát a szerződés 
egészét kell vizsgálni az eltérés jogszerűségéhez, hanem csak azokat a szerződé-
ses kikötéseket kell alapul venni ennek során, amelyek egymással összefüggenek.  
E körben általános szabály szerint azokat a rendelkezéseket kell összevetni, ame-
lyek azonos jogintézményhez kötődnek (például a munkaviszony megszüntetésé-
hez kapcsolódnak). Abban, hogy a munkaszerződéses kikötések összességében 
kedvezőbbek vagy kedvezőtlenebbek a munkavállalóra nézve, nem a munkavállaló 
szubjektív megítélésének van jelentősége, mivel az eltérést objektív alapon lehet 
csak megítélni.656

3. A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók munkaviszo-
nyára főszabály szerint ugyan az Mt.-t kell alkalmazni, a Kit. azonban meghatá-
rozza azokat pontokat, ahol el kell térni az Mt.-től, és a kormányzati szolgálati 
jogviszonyra vonatkozó szabályok irányadók a munkaviszonyra is. Megjegyzendő 
továbbá, hogy a Kit. hatálya alá nem tartozó szerveknél foglalkoztatott munkavál-
lalók munkaviszonyára is alkalmazni kell a Kit.-nek a munkaviszonyra vonatkozó 
szabályait, feltéve, hogy a munkaviszony a Kit. szerinti álláshelyen jön létre, és 
az érintett szerv valamely kormányzati igazgatási szerv irányítása vagy felügye-
lete alatt áll. Ugyancsak szükséges rámutatni arra, hogy a kormányzati igazgatási 
szervnél foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyára nem lehet alkalmazni a 
Kit. azon szabályait, amelyeket a Kit. 278. és 279. §-a kifejezetten nem rendel 
alkalmazni.

4. A fentiekre tekintettel az alábbiakban csak az Mt.-hez képest eltérő rendelke-
zésekre fókuszálunk, felhívva a figyelmet arra, hogy a kormányzati igazgatási 
szervnél foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyával összefüggésben egye-
bekben a jogalkalmazás során az Mt. szabályaira, és azok gyakorlatára kell figye-
lemmel lenni.

656 Kúria Mfv.10.274/2013. In Lőrincz Gy. (2020a): i. m. 156.



795

Munkaviszonyban történő foglalkoztatás (278–279. §) 

a) Jognyilatkozatok

A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyára 
alkalmazni kell a Kit.-nek a jognyilatkozatok elektronikus dokumentumba történő 
foglalására és elektronikus úton történő kézbesítésére, továbbá a papíralapú kiad-
mányozásra vonatkozó szabályait (lásd a Kit. XI. fejezeténél írtakat).

Ezen előírásoknak azért is van különös jelentősége, mert az Mt. e körben egy-
felől kevésbé részletes, másfelől kevésbé szigorú szabályozást tartalmaz. A Kit. 
és az Mt. azonos módon határozza meg az elektronikus dokumentum fogalmát, 
amikor kimondja, hogy írásbelinek kell tekinteni azt a jognyilatkozatot, amelynek 
közlésére a jognyilatkozatban foglalt információ változatlan visszaidézésére, a nyi-
latkozattevő személyének és a jognyilatkozat megtétele időpontjának azonosításá-
ra alkalmas elektronikus dokumentumban kerül sor [Mt. 22. § (2) bek. a) pontja, 
Kit. 71. § (8) bek.].

Lényeges különbség az Mt.-hez képest, hogy a Kit. általános szabályként ki-
mondja, hogy – néhány kivétellel (lásd a jognyilatkozatoknál írt magyarázatot) –  
a nyilatkozattevő személyének azonosításához nem szükséges a nyilatkozattevő 
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírása [Kit. 71. § (9) bek.]. Az 
Mt. ugyanis egyáltalán nem rendelkezik erről a kérdésről, így a gyakorlatban az Mt. 
tekintetében bizonytalan a jogi megítélése annak, hogy az elektronikus dokumen-
tum írásbeliségéhez szükséges-e legalább minősített elektronikus aláírás. Az egyik 
álláspont szerint az elektronikus dokumentum csak abban az esetben felel meg az 
írásbeliség követelményeinek az Mt. szerinti hármas feltételrendszer alapján, ha azt 
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással látták el, mivel csak ez ad 
kétséget kizáró bizonyosságot arról, hogy a jognyilatkozatot ki, mikor, és milyen tar-
talommal tette meg.657 Ezzel ellentétben akár az egyszerű – tehát fokozott biztonsá-
gú vagy minősített elektronikus aláírás nélkül megtett – elektronikus dokumentum is 
eleget tehet az írásbeliség követelményének, amennyiben a fentiekben említett há-
rom feltétel bizonyítható.658 E vitának a kormányzati igazgatási szerv által létesített 
munkaviszonyok tekintetében azonban nincs létjogosultsága, hiszen a Kit. egyér-
telműen állást foglal a kérdésben, és ez utóbbi álláspont mellett tör lándzsát. Ebből 
következően általános szabály szerint az olyan egyszerű elektronikus dokumentum, 
mint például az elektronikus levél vagy az SMS is megfelelhet e kritériumoknak.

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Kit. 71. § (11) bekezdése értelmében a kor-
mánytisztviselőknél rögzítettekhez hasonlóan a munkaszerződést és annak módo-
sítását, a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatot, a munka-
vállaló összeférhetetlenségének megszüntetésére irányuló felszólítást és a fizetési 
felszólítást a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről elektronikusan legalább foko-
zott biztonságú elektronikus aláírással kell kiadmányozni. (Az elektronikus doku-
mentumban közölt jognyilatkozatokkal kapcsolatos magyarázatra lásd a már hivat-
kozott XI. fejezetben írottakat.)

657 Vékás (2013): i. m. 513.
658 Lőrincz Gy. (2012): i. m. 39. Vö. Kúria joggyakorlat-elemző csoportja (2014): A felmondá-

sok és azonnali hatályú felmondások gyakorlata. A joggyakorlat-elemző csoport összefog-
laló jelentése. 2014. november 24. 13–14.
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b) Összeférhetetlenség

Az Mt.-hez képest a Kit. lényegesen szigorúbb szabályokat ír elő a kormányzati 
igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalókra nézve az összeférhetetlenség 
vonatkozásában. Ugyan a munkavállalókra is alkalmazni kell az Mt. 8. § (1) bekez-
dését, melynek értelmében a munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt – ki-
véve, ha erre jogszabály feljogosítja – nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel 
munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné, a gazdasági érdek értelme-
zése a kormányzati igazgatási szervek esetében – a közhatalmi, irányítási, ellenőr-
zési és felügyeleti hatáskörökre figyelemmel – csupán korlátozottan értelmezhető. 
Indokolt ugyanakkor kiemelni, hogy a veszélyeztetés tilalma magában foglalja a 
kormányzati igazgatási szerv jó hírneve megsértésének tilalmát is, amely e céllal 
összhangban lehetővé teszi a munkavállaló véleménynyilvánítási szabadságának 
bizonyos fokú korlátozását is.659 Az Mt. e tilalma nem csupán a sérelem okozását, 
hanem azon magatartásokat is tiltja, amelyek alkalmasak a védett érdekek hipo-
tetikus sérelmének előidézésére, a veszélyeztetés konkrét érdeksérelem nélkül is 
megvalósulhat.660

Utalni szükséges e körben az Mt. 8. § (2) bekezdésére is, amely előírja, hogy a 
munkavállaló munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely – külö-
nösen a munkavállaló munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében elfoglalt 
helye alapján – közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója jó hírnevének, 
jogos gazdasági érdekének vagy a munkaviszony céljának veszélyeztetésére.661  
A munkavállaló magatartása az Mt. 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kor-
látozható, azaz a korlátozás csak akkor jogszerű, ha az a munkaviszony rendel-
tetésével közvetlenül összefüggő okból feltétlenül szükséges, és a cél elérésével 
arányos. A korlátozás módjáról, feltételeiről és várható tartamáról, továbbá a szük-
ségességét és az arányosságát alátámasztó körülményekről a munkavállalót előze-
tesen írásban tájékoztatni kell.

A munkavállaló által tanúsított magatartások megítélése szempontjából érte-
lemszerűen különös jelentőséggel bír a munkavállaló munkakörének jellege és a 
kormányzati igazgatási szerv szervezetében elfoglalt helye. Ebből következően más 
megítélés alá esik egy adott magatartás, ha azt egy fizikai munkakörben dolgozó 
munkavállaló vagy a kormányzati igazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőr-
zési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő feladatainak 
ellátására alkalmazott munkavállaló tanúsítja. A Kttv. gyakorlata alapján megálla-
pítható, hogy a munkáltató jogszerűen megszüntetheti annak a közhatalmi, irá-
nyítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskört gyakorló munkavállalónak a munkavi-
szonyát, aki a fia tulajdonában, egy iskola szomszédságában lévő ingatlanon él, és 
eltűri, hogy az vele közös udvaron illegálisan 59 tő vadkendert termesszen.662

659 Lőrincz Gy. (2020b): i. m. 30.
660 EBH2004. 1056.
661 Vö. Alkotmánybíróság 56/1994. (XI. 10.) számú határozatával.
662 Kúria Mfv.10.603/2017.
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A munkavállalóra is alkalmazandó a Kit. azon szabálya, mely szerint a további 
munkavégzésre irányuló jogviszony – ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint 
díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – kizárólag a munkáltatói jogkör gya-
korlójának előzetes engedélyével létesíthető. A tudományos, oktatói, művészeti, 
lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet, a nevelőszülői 
foglalkoztatási jogviszonyt, az állami projektértékelői jogviszonyt, továbbá a közér-
dekű önkéntes tevékenységet pedig a munkavállaló – annak létesítését megelőző-
en – köteles írásban bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlója részére. Ha pedig 
ezen tevékenység végzésének időtartama részben azonos a munkavállaló beosztás 
szerinti munkaidejével, kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes en-
gedélye alapján hozható létre az erre irányuló jogviszony. Megjegyzendő, hogy a 
munkavállalót terhelő együttműködési kötelezettségből, a munkaviszony alanyai 
között fennálló szoros és bizalmi kapcsolatból következően a további munkavég-
zésre vonatkozó bejelentés akkor megfelelő, ha kellően konkrét, kitér a munkavég-
zésnek a munkáltató gazdasági érdekeit és működését érintő valamennyi körülmé-
nyére és feltételére, és a munkavállaló bizonyítja a munkáltatói jogkört gyakorló 
részére adott, ennek mindenben megfelelő bejelentését.663

Noha a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalókra a Kit. 
expressis verbis ugyan nem rendeli alkalmazni a 95. § (8) bekezdésben foglalt 
jogviszony megszüntetésére vonatkozó rendelkezést, az Mt. ítélkezési gyakorlata 
alapján azonban megállapítható, hogy a bejelentési, illetve engedélyeztetési köte-
lezettség elmulasztásának jogkövetkezménye az Mt. 66. § (2) bekezdése alapján 
akár a munkaviszony felmondással történő megszüntetése is lehet a munkavál-
laló magatartására (munkaviszonyból származó kötelezettségének megszegésére) 
 hivatkozással, illetve az Mt. 78. §-ában rögzített feltételek megvalósulása esetén, 
annak súlyossága esetén a kormányzati igazgatási szerv akár azonnali hatályú fel-
mondással is megszüntetheti a munkaviszonyt.664 Ezt erősíti meg a Kit. 278. § 
(5) bekezdés b) pontja is, mely kimondja, hogy amennyiben a munkavállaló a 
Kit. 95. § (5) és (7) bekezdése szerinti előzetes engedély kérését vagy a 95. § 
(6) bekezdése szerinti bejelentés megtételét elmulasztja, a kormányzati igazgatási 
szerv felmondással megszüntetheti a munkaviszonyt. (Az összeférhetetlenséggel 
kapcsolatos magyarázatra egyebekben lásd a XV. fejezethez írt magyarázatokat.)

c) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

Amint a kormánytisztiviselők esetében, úgy a munkavállalók tekintetében is meg 
lehet különböztetni a munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének egyes 
tényállásait. Míg a munkaviszony megszüntetése ebben az esetben is a fél vagy a 
felek akaratából fakad, addig a munkaviszony megszűnésének forrása a felek aka-
ratán kívül álló, objektív jogi tény. Az Mt. – a Kit.-hez hasonlóan – kógens jelleggel 
határozza meg a munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének tényállásait,  
 
 
663 EBH2011. 2340.
664 Lőrincz Gy. (2020b): i. m. 33.
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ebből következően a munkaviszony csak az Mt.-ben meghatározott jogcímek alap-
ján szűnhet meg, illetve szüntethető meg jogszerűen. Ebből következik az is, hogy 
a megszűnési és a megszüntetési jogcímeket sem a felek megállapodása, sem a 
kollektív szerződés nem bővítheti [Mt. 85. § (1) bek. a)–b) pontja], és általános 
szabály szerint azok alkalmazását nem zárhatja ki vagy korlátozhatja.665

Az Mt. szerint a munkaviszony a munkavállaló halála, a munkáltató jogutód 
nélküli megszűnése, a határozott idő lejárta, az ún. jogviszonyváltás (amikor a 
munkáltató személyében bekövetkező változás következtében a gazdasági egy-
séget átvevő munkáltató nem az Mt. hatálya alá tartozik), valamint a törvényben 
meghatározott más esetben [például Mt. 194. § (4) bek., 195. § (5) bek.]666 szűnik 
meg [Mt. 63. § (1) bek.].

A munkaviszony megszüntetésére a fél egyoldalú akaratnyilatkozata alapján fel-
mondással vagy azonnali hatályú felmondással, kétoldalú jognyilatkozata alapján 
pedig közös megegyezéssel kerülhet sor [Mt. 64. § (1) bek.]. Az azonnali hatályú 
felmondáson belül az Mt. lényegében négy esetet különböztet meg; az indoko-
láshoz kötött azonnali hatályú felmondást (Mt. 78. §), a próbaidő alatti azonnali 
hatályú felmondást [Mt. 79. § (1) bek. a) pontja], valamint a határozott idejű 
munkaviszony idő előtti azonnali hatályú felmondását a munkáltató által [Mt. 79. § 
(1) bek. a) pontja, (2) bek.] és az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jog-
viszony azonnali hatályú megszüntetését [Mt. 29. § (1) bek.]. Megjegyzendő, hogy 
a Kit.-től eltérően az Mt. ismeri az elállás lehetőségét is, melynek értelmében a 
munkaviszony bármely alanya a munkaszerződés megkötése és a munkaviszony 
kezdetének napja közötti időszakban jogosult elállni, feltéve hogy a munkaszerző-
dés megkötését követően (bármelyik fél) körülményeiben olyan lényeges változás 
következett be, amely a munkajogviszony teljesítését lehetetlenné tenné, vagy az 
aránytalan sérelemmel járna [Mt. 15. § (2) bek., 49. § (2) bek.].

A munkaviszony megszűnése automatikusan, külön jognyilatkozat nélkül követ-
kezik be, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatokat azonban 
írásba kell foglalni [Mt. 22. § (3) bek., 44. §]. A szóban tett megszüntető jognyi-
latkozat attól függetlenül jogellenesnek minősül, hogy annak indoka egyébként az 
azzal szemben támasztott tartalmi követelményeknek megfel. Ha azonban a szó-
beli megszüntetést követően mindkét fél „végrehajtja” a megszüntetést, önmagá-
ban az írásba foglalás elmaradása miatt nem állapítható meg annak jogellenessége 
[Mt. 22. § (4) bek.].667

ca) Felmondási tényállások

Amint azt fentebb említettük, a munkaviszony megszüntetésének egyik esete a 
felmondás. A felmondás jogával mind a munkáltató, mind a munkavállaló élhet. Az 
Mt. alapján a határozatlan idejű munkaviszony esetében a munkavállaló nem köte-
les indokolni, ám a munkáltató általi felmondás indoka általános szabály szerint a  
 
665 EBH2002. 688. In. Bankó–Berke–Kiss (2017): i. m. 304.
666 Lásd még: MK 13.
667 Lásd továbbá: BH1999. 42., BH1999. 331.



799

Munkaviszonyban történő foglalkoztatás (278–279. §) 

munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a 
munkáltató működésével összefüggő ok lehet; itt sem kell indokolni a nyugdíjas-
nak minősülő munkavállaló határozatlan tartamú munkaviszonyának felmondását 
[Mt. 66. § (1)–(2), (9) bek., 67. § (1) bek.]. Megjegyzendő, hogy a munkáltató 
működésével összefüggő indok körébe tartozik valójában a munkavállaló álláshe-
lyének megszűnése, illetve az az eset is, amikor a Kormány döntése alapján a köz-
pontosított álláshelyállományból származó álláshely visszakerül a központosított 
álláshelyállományba, mivel – mint ahogyan azt korábban már megállapítottuk –  
munkaviszony kormányzati igazgatási szervnél csak álláshelyen hozható létre és 
tartható fenn.

A munkáltató a határozott idejű munkaviszonyt a munkavállaló képességére ala-
pított okból vagy abban az esetben szüntetheti meg, ha a munkaviszony fenntartá-
sa elháríthatatlan külső ok következtében lehetetlenné válik [Mt. 66. § (8) bek. b) 
és c) pontjai]. Noha ezt a Kit. kifejezetten nem zárja ki, de értelemszerűen az Mt. 
66. § (8) bekezdés a) pontjának alkalmazása (felmondás a munkáltatót érintő fel-
számolási- vagy csődeljárás tartama alatt) kizárt a határozott idejű munkaviszony 
felmondással történő megszüntetésével összefüggésben a kormányzati igazgatási 
szervnél létesített munkaviszony esetében. A munkavállaló a határozott idejű mun-
kaviszonyának felmondását köteles megindokolni. A felmondás indoka csak olyan 
ok lehet, amely számára a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné, vagy 
körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna [Mt. 67. § (2) bek.].

A Kit. a fenti eseteket kiegészítve kimondja, hogy a munkaviszony kormányzati 
igazgatási szerv által történő felmondásának indoka lehet az is, ha a Kormány dön-
tése alapján létszámcsökkentést kell végrehajtani, illetve megszűnt a kormányzati 
igazgatási szervnek a kormánytisztviselő (jelen esetben munkavállaló) álláshelyén 
ellátott feladata [Kit. 107. § (1) bek. a) és b) pontjai], továbbá, ha a munkavállaló 
az összeférhetetlenségre irányadó szabályokkal összefüggésben a Kit. 95. § (5) 
és (7) bekezdése szerinti előzetes engedély kérését vagy a 95. § (6) bekezdé-
se szerinti bejelentés megtételét elmulasztja [Kit. 278. § (5) bek.]. (Az ezekkel 
kapcsolatos magyarázatot lásd a XVII. fejezetben.) Mivel a Kit. e szabálya nem 
tesz különbséget határozatlan, illetve határozott idejű munkaviszony felmondá-
sa között, megítélésünk szerint mindegyik esetben felmondható a munkaviszony. 
Ez egyben azt is jelenti, hogy a létszámcsökkentés, amely az Mt. értelmében a 
munkáltató működésével összefüggő okok közé tartozik, a kormányzati igazgatá-
si szervek esetében nem csupán a határozatlan idejű munkaviszony felmondását 
alapozza meg. Megjegyzendő továbbá, hogy az Mt. 77. § (5) bekezdés b) pontja 
alapján az összeférhetetlenséggel kapcsolatos engedélykérési, illetve bejelentési 
kötelezettség elmulasztása esetén a munkavállalót nem illeti meg végkielégítés, 
ezekben az esetekben a felmondás indoka ugyanis a munkavállaló munkaviszony-
nyal kapcsolatos magatartása.
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cb) Felmondási szabályok

A munkáltató felmondása esetén az Mt. alapján a munkavállalót a felmondási idő 
felére a munkáltató köteles mentesíteni a munkavégzési kötelezettség alól. Erre a 
munkajogi szabályozásban felmentési időnek nevezett időszakra (amely nem ösz-
szetévesztendő a közszolgálati jogi felmentési idő jogintézményével) a munkavál-
lalót távolléti díj illeti meg.

Ha a munkavállaló a felmondás előtt legalább három éve állt munkaviszonyban 
a munkáltatónál, és kizáró ok nem áll fenn [Mt. 77. § (5) bek.], végkielégítésre is 
jogosult. Ezen túlmenően a munkavállaló végkielégítésre az Mt. rendelkezéseivel 
összhangban a munkaviszony megszűnésének, illetve megszüntetésének egyes 
további eseteiben is jogosult lehet [lásd például Mt. 29. § (2) bek., 77. § (1) bek. 
b) és c) pontjai, 78. § (3) bek.]. Abban az esetben azonban, ha a munkavállaló a 
munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt költségvetési szervvel vagy 
költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló gazdálkodó szervezettel 
teljes vagy részmunkaidős munkaviszonyt létesít, köteles az együttműködési kö-
telezettségével összhangban ezt a tényt munkáltatójának haladéktalanul írásban 
bejelenteni. Ebben az esetben a munkavállaló – hasonlóan a kormánytisztviselő-
höz [Kit. 111. § (7) bek.] – a felmondási időből hátralévő időre távolléti díjra és 
végkielégítésre nem jogosult. A felmondással megszüntetett jogviszonyban töltött 
idő azonban nem vész el, mert azt a munkavállaló új jogviszonyában figyelembe 
kell venni a végkielégítés számításánál [Kit. 278. § (4) bek.].

Az Mt. általános szabályaitól eltérően a munkáltató működésével összefüggő 
okból történő felmondás esetén a munkavállaló a munkavégzési kötelezettség alóli 
mentesítés idejére járó távolléti díjra legkésőbb nem az utolsó munkában töltött 
naptól számított ötödik munkanapon [Mt. 80. § (2) bek.], hanem havonta egyenlő 
részletben jogosult, a végkielégítést pedig a felmondási idő utolsó napján kell kifi-
zetni [Kit. 278. § (3) bek.].

A munkavállalók tekintetében a kormányzati igazgatási szervet érintő „csopor-
tos létszámcsökkentés” esetén az Mt. erre vonatkozó rendelkezései (Mt. 71–76. §) 
nem alkalmazhatók. E szabályok helyett a Kit. rendelkezéseit kell alkalmazni. Amint 
azt fentebb kifejtettük, a Kit. nem használja a „csoportos létszámcsökkentés” 
 kifejezést, és – összhangban a Tanács csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó 
tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 98/59/EK (1998. július 20.) irányelv 1. 
cikk (2) bekezdés b) pontjával – az irányelv szabályait nem ülteti át a magyar 
 jogrendszerbe. Ehelyett csupán a kormányzati igazgatási szervet terhelő tájékoz-
tatási kötelezettségről rendelkezik. Abban az esetben kerül sor a tájékoztatási sza-
bály alkalmazására, ha a kormányzati igazgatási szervnél a felmentéssel érintettek 
létszáma harminc napon belül:

a) húsz főnél kevesebb foglalkoztatott esetén legalább öt fő;
b) húsz fő vagy annál több, de száz főnél kevesebb foglalkoztatott esetén 

legalább tíz fő;
c) száz fő vagy annál több, de háromszáz főnél kevesebb foglalkoztatott ese-

tén legalább a foglalkoztatottak 10 százaléka;
d) háromszáz fő vagy annál több foglalkoztatott esetén legalább harminc fő.
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Foglalkoztatott alatt a kormányzati szolgálati jogviszonyban és a munkavi-
szonyban állókat kell érteni. A szabály alkalmazásának további feltétele, hogy a 
felmentésre azért kerül sor, mert a Kormány döntése alapján létszámcsökkentést 
kell végrehajtani, vagy megszűnt a kormányzati igazgatási szervnek az érintett 
álláshelyen ellátott feladata, illetve az álláshely átszervezés miatt szűnt meg. Ha 
mindezen feltételek fennállnak, akkor a kormányzati igazgatási szerv legkésőbb a 
felmentés közlésekor köteles írásban tájékoztatni az állami foglalkoztatási szervet 
és a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet a felmentéssel érintett 
foglalkoztatottak személyes adatairól, végzettségéről, szakképzettségéről, szak-
képesítéséről és az illetményéről, illetve munkabéréről.

cc) A munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményei

A kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyára 
nem alkalmazhatók az Mt. munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövet-
kezményeire vonatkozó rendelkezései, azok helyett a Kit. szabályait kell alkal-
mazni. Fontos ugyanakkor felhívni a figyelmet arra, hogy mivel a  Közszolgálati 
Döntőbizottság előtti eljárás hatálya nem terjed ki a munkaviszonyban állókra 
(R2. 1. §), a munkavállaló közvetlenül a munkaügyi perekben eljáró bíróság előtt 
indíthat keresetet, és a Közszolgálati Döntőbizottság előtt közszolgálati panaszt 
benyújtására nem jogosult. Ebből következik az is, hogy a Kúria Közigazgatási 
és Munkaügyi Kollégiumának véleményei,668 amelyek a munkaviszony jogellenes 
megszüntetésének Mt.-ben szabályozott jogkövetkezményeivel kapcsolatosan ke-
rültek kiadásra, általánosságban nem tekinthetők irányadónak a Kit. 116. §-ában 
rögzített rendelkezések értelmezésével összefüggésben. Megjegyzendő ugyanak-
kor, hogy az analogia legis alapján egyes jogintézmények esetében – ilyen például 
a kárenyhítési kötelezettség – megítélésünk szerint alkalmazhatók az abban foglalt 
megállapítások (lásd alább).

Az eredeti álláshelyen történő továbbfoglalkoztatás szabályai

A Kit. 116. § (1) bekezdésének irányadó szabályai szerint, ha a bíróság megálla-
pítja, hogy a kormányzati igazgatási szerv a munkaviszonyt jogellenesen szüntet-
te meg, a munkavállaló abban az esetben kérheti az eredeti álláshelyén történő 
tovább foglalkoztatását, ha:

a) a megszüntetés a joggal való visszaélés tilalmába, illetve felmondási véde-
lembe ütközik, vagy a kormányzati igazgatási szerv megszegi a felmondási 
korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket;

b) a kormányzati igazgatási szerv a választott szakszervezeti tisztségviselő-
nek, illetve a munkavédelmi képviselőnek (munkavédelmi bizottság tagjai-
nak) munkaviszonyát a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv egyetértése 
nélkül szüntette meg;

668 Lásd: 3/2014. (III. 31.) KMK vélemény a munkaviszony munkáltató általi jogellenes meg-
szüntetése jogkövetkezményeinek egyes kérdéseiről; 6/2016. (XI. 28.) KMK vélemény a 
munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei egyes kérdéseiről.
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c) a jogviszony megszüntetése az egyenlő bánásmód követelményébe ütkö-
zött, vagy

d) a munkavállaló a jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését, 
vagy az erre irányuló saját jognyilatkozatát sikerrel támadta meg.

Megjegyzendő, hogy a Kit. 116. § (1) bekezdés c) pontja a munkaviszonyban 
állók tekintetében értelemszerűen nem alkalmazható, ugyanis az Mt. nem ismeri 
a hivatalvesztés fegyelmi büntetés, illetve a fegyelmi vétség jogintézményét; a 
Kit. fegyelmi felelősségre irányadó rendelkezéseinek hatálya pedig nem terjed ki 
a munkavállalókra. A hasonló funkciójú, az Mt. 56. §-ában szabályozott jogintéz-
mény esetében pedig a vétkes kötelezettségszegés esetére nem szabható ki olyan 
hátrányos jogkövetkezmény, amely a munkaviszony megszüntetését eredményezi. 
Ebből következően nem állhat elő olyan helyzet, hogy a munkavállaló az eredeti 
álláshelyen történő továbbfoglalkoztatás iránt kérelmet terjesszen elő azon oknál 
fogva, hogy a hivatalvesztés fegyelmi büntetés esetén a fegyelmi felelőssége nem 
áll fenn, vagy ezért, mert e büntetés nem áll arányban az elkövetett fegyelmi vét-
ség súlyával. Ezt a következtetést erősíti meg az R6. is, amely 1. § (3) bekezdés 
h) pontja értelmében a fegyelmi felelősségről szóló XVI. fejezetének rendelkezései 
nem terjednek ki a munkavállalóra.

A jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezményei

A jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezményei a kormánytisztvi-
selőkre irányadó szabályozáshoz hasonlóan alakulnak. Ennek megfelelően a kor-
mányzati igazgatási szerv még a Kit. 116. § (1) bekezdésében foglalt feltételek 
fennállása esetén is kérheti a munkavállaló eredeti álláshelyen történő továbbfog-
lalkoztatásának mellőzését, ha a munkavállaló továbbfoglalkoztatása a kormány-
zati igazgatási szervtől nem várható el [Kit. 116. § (2) bek.].

Ha megállapításra kerül a munkaviszony jogellenes megszüntetése, meg kell 
téríteni a munkavállaló elmaradt munkabérét és egyéb járandóságait, továbbá a 
jogviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben felmerült kárát is. Nem 
kell megtéríteni a munkabérnek és egyéb járandóságnak, illetve a kárnak azt a 
részét, amely máshonnan megtérült, vagy kellő gondosság mellett megtérülhetett 
volna [Kit. 116. § (3) bek.]. Ha a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén a 
munkavállaló az eredeti álláshelyen történő továbbfoglalkoztatását nem kéri, vagy 
a bíróság mellőzi azt, a munkaviszony a jogellenességet megállapító ítélet jogerőre 
emelkedésének napján szűnik meg. Ebben az esetben az elmaradt munkabéren és 
egyéb járandóságokon, illetve a munkavállalói káron felül a bíróság a kormányzati 
igazgatási szervet a munkavállaló legalább két-, legfeljebb tizenkét havi munka-
bérének megfelelő átalánykártérítés megfizetésére kötelezi [Kit. 116. § (4) bek.].

Ha a munkaviszony jogellenes megszüntetésére nem a fentebb ismertetett 
 módon került sor [Kit. 116. § (1) bek.], a munkaviszony a megszüntetésről szóló 
jognyilatkozat szerinti időpontban szűnik meg, és a munkavállaló részére legalább 
két-, legfeljebb huszonnégy havi munkabérének megfelelő átalánykártérítést kell 
fizetni [Kit. 116. § (5) bek.].
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A munkavállalót megillető kártérítés mértékének megítélésekor a bíróság ebben 
az esetben is figyelembe veszi, hogy a munkavállaló mennyiben tett eleget a Kit. 
116. § (3) bekezdésében foglalt kárenyhítési kötelezettségének [Kit. 116. § (6) 
bek.]. A munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei egyes kér-
déseiről szóló 6/2016. (XI. 28.) KMK vélemény kárenyhítési kötelezettségről szóló 
7. pontja álláspontunk szerint e körben is irányadó. Így a munkavállaló káreny-
hítési kötelezettségével kapcsolatban a bizonyítás a munkáltatót mint károkozót 
terheli. A mentesülni kívánó károkozónak kell bizonyítania ugyanis, hogy a káro-
sult munkavállalót nem illeti meg a követelt összegű elmaradt jövedelem, mivel 
kárenyhítési kötelezettségének nem tett eleget. A munkáltatónak nem elegendő 
azonban e körben a munkavállalói kötelezettségre vonatkozó puszta hivatkozása, 
hanem meg kell jelölnie azokat a tényeket, körülményeket, amelyek a hivatkozását 
alátámasztják, állítását bizonyítják arra vonatkozóan, hogy a perbeli időszakban a 
munkavállaló reálisan milyen jövedelmet érhetett volna el. A kárenyhítési kötele-
zettség terjedelmének mérlegelése ugyanakkor a bíróság feladata. A munkáltató 
bizonyítási indítványa alapján a bíróság nyilatkoztathatja a munkavállalót, hogy 
miként járt el a kárenyhítés érdekében, például igénybe vette-e az őt megillető 
álláskeresési ellátást, és ezzel összefüggésben iratok becsatolására is kötelezheti. 
A munkáltatóra háruló bizonyítás sikertelensége ugyanakkor a munkáltató terhére 
esik, a bíróság hivatalból bizonyítást nem folytathat le, és hivatalból „köztudomású” 
(vagy a munkáltató által ilyenként hivatkozott) adatokat nem vehet figyelembe.

Ha a munkaviszonyt a munkavállaló szüntette meg jogellenesen, nem alkal-
mazhatók az Mt. 84. §-ában foglalt jogkövetkezmények. Ebben az esetben – a Kit. 
116. § (7)–(9) bekezdésével összhangban – a munkavállaló köteles a kormányza-
ti igazgatási szerv számára a munkavállalói felmondási időre járó munkabérének 
megfelelő összeget megfizetni. Ugyanez a szabály vonatkozik arra az esetre is, ha a 
munkavállaló a határozott időtartamú munkaviszonyát szünteti meg jogellenesen. 
Ha azonban a határozott időből még hátralévő időtartam rövidebb két hónapnál, a 
kormányzati igazgatási szerv csak a hátralévő időre járó munkabér megfizetését 
követelheti. Megjegyzendő, hogy a Kit. 116. § (7) és (8) bekezdésével kapcsolato-
san kérdésként merülhet fel, hogy miként kell értelmezni az első jogszabályhelyben 
rögzített – egyébként a kormánytisztviselő – lemondási idejére utaló hivatkozást. 
A lemondási idő a Kit.-ben ugyanis egységesen két hónap, ha azonban a lemon-
dási idő Mt. szerinti megfelelőjét keressük, akkor az egyértelműen a munkavállaló 
felmondása esetén irányadó, egységesen harminc napos felmondási időnek felel 
meg. Megítélésünk szerint e szabály helyes értelmezése szerint – összevetve azt 
az Mt. 84. § (1) és (2) bekezdésével is, amely szintén munkavállaló felmondása 
esetén irányadó felmondási időnek, valamint a határozott idejű munkaviszony ese-
tében egy hosszabb, háromhavi távolléti díjnak megfelelő fizetési kötelezettségről 
rendelkezik – a Kit. hatálya alatt álló munkavállaló határozatlan idejű munkaviszo-
nya esetében a munkavállalói felmondás esetén általános szabály szerinti harminc 
napos felmondási időre járó munkabért (amint azt alább kifejtjük: távolléti díjat) 
köteles fizetni.



804

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

A kormányzati igazgatási szerv jogosult a felmondási időre járó munkabér 
összegét meghaladó kárának érvényesítésére is. Ezek együttesen azonban nem 
 haladhatják meg a munkavállaló tizenkét havi munkabérének összegét [Kit. 116. § 
(9) bek.]. A Kit. 116. § (10) bekezdése értelmében a Kit. 116. § (7)–(9) bekez-
dése alapján keletkezett igényeinek érvényesítésére a „kormánytisztviselő” által 
okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályok az irányadók. Megítélésünk szerint 
a kormánytisztviselőre irányadó kárfelelősségi szabályokra való közvetlen utalást  
– figyelmemmel arra, hogy egyébként az Mt. kártérítési felelősségre irányadó sza-
bályai vonatkoznak a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavál-
lalókra – nem lehet merev utalásként értelmezni, így e körben is az Mt. munka-
vállaló által okozott károkért fennálló felelősségére irányadó szabályokat indokolt 
alkalmazni. (A jogellenes munkaviszony-megszüntetésre irányadó szabályok ma-
gyarázatára nézve lásd megfelelően a XVII. fejezetet.)

Noha a Kit. 116. §-a a kormánytisztviselő vonatkozásában illetményt említ, az 
alatt a munkavállalók esetében – amint erre fentebb következetesen is utaltunk –  
munkabért kell érteni. Általánosságban is megjegyzendő, hogy ott, ahol a Kit. 
illetményt említ, azon a munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetében egy-
ségesen munkabért kell érteni. A Kit. több rendelkezése ugyanis az illetménnyel 
párhuzamosan – azonos funkciót betöltő jogintézményként – utal a munkabérre 
is [lásd Kit. 62/A. § (1) bek. f) pontja, 285. § (1) bek.]. A munkabér jelentés-
tartalmának feltárása azonban további vizsgálatot igényel, ugyanis az Mt. szerinti 
munkabér gyűjtőfogalom. A kérdés azon oknál fogva is különösen fontos, mert az 
Mt. a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkezményeire irányadó, 
és a Kit. hatálya alatti munkaviszonyban történő foglalkoztatás esetén kétségkí-
vül nem  alkalmazható szabálya az átalánykártérítéshez hasonló funkciójú jogintéz-
mény kapcsán nem munkabér, hanem távolléti díj fizetéséről rendelkezik. Az Mt. 
az elmaradt munkabér megtérítését előíró 83. § (3) bekezdése ugyancsak előírja, 
hogy elmaradt munkabérként a munkavállaló távolléti díját kell figyelembe venni. 
Álláspontunk szerint az Mt. 146. § (3) bekezdés e) pontjából az a következte-
tés vonható le, hogy a munkaviszony jogellenes megszüntetésének jogkövetkez-
ményei tekintetében az elmaradt munkabér, valamint a munkabér meghatározott 
többszörösének megfizetésére irányuló követelések tekintetében a munkavállaló 
távolléti díjával kell számolni, ugyanis a hivatkozott jogszabály kimondja, hogy  
távolléti díjat kell  fizetni minden esetben, ha munkaviszonyra vonatkozó szabály 
– jelen esetben maga a Kit. – munkavégzés nélkül munkabér fizetését annak mér-
téke meghatározása nélkül írja elő.

d) A munkabér szabályai

A munkavállalók esetén a Kit. kifejezetten kizárja, hogy az Mt. 158. § (1) bekez-
désének alkalmazását, ezzel párhuzamosan az Mt. készpénzes munkabér-kifize-
tésekre irányadó 159. §-a sem alkalmazható. Kedvezőbb szabályok vonatkoznak 
a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalókra a versenyszfé-
rában foglalkoztatott társaiknál, miszerint a kormányzati igazgatási szerv viseli a 
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munkabér fizetési számlára történő átutalásának vagy készpénzben történő kifize-
tésének valamennyi költségét, ugyanis esetükben nem alkalmazható az Mt. 158. § 
(3) bekezdése sem, amelynek értelmében a munkabér kifizetése a nem magyaror-
szági székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett 
fizetési számlára történő átutalás többletköltsége a munkavállalót terhelné.

Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a Kit. némileg zavart keltő módon akként 
rendelkezik, hogy a Kit. 137. §-át (az illetmény kifizetésének szabályait) kell a 
kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyára 
alkalmazni, ám kifejezetten nem zárja ki az Mt. – részben e szabályokkal konkuráló –  
rendelkezéseit. Ily módon bizonytalanságot okozhat, hogy az Mt. vagy a Kit. vo-
natkozó rendelkezését szükséges-e adott esetre alkalmazni. Megítélésünk szerint 
azzal együtt, hogy indokolt lett volna expressis verbis kizárni az Mt. munkabérre 
vonatkozó konkuráló szabályait a Kit. azon szabályából, miszerint a kormányza-
ti igazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállalók munkaviszonyára az Mt.-t a 
Kit.-ben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni, levezethető, hogy e körben 
valóban a Kit. 137. §-a tör érvényesülésre. Kiemelendő, hogy a munkavállaló ré-
szére járó vagy adható juttatások és támogatások pénzbeli kifizetésére szintén a 
Kit. – alábbiakban vázolt – 137. §-ának rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni 
[Kit. 137. § (12) bek.].

E szabályok értelmében a munkavállalót megillető munkabér kifizetése vagy a 
munkavállaló által választott fizetési számlára történő átutalással, vagy ilyen fize-
tési számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesí-
tése útján történhet. A munkavállalók esetében is adható a fizetési számlához kap-
csolódó, legfeljebb havonta esedékes, központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott mértékű bankszámla-hozzájárulás. Az Mt.-hez hasonlóan részükre 
is havonta utólag, egy alkalommal kell elszámolni és kifizetni a munkabért; ha 
pedig a munkaviszony egy hónapnál rövidebb ideig tart, a munkabért a munkavi-
szony végén kell elszámolni és kifizetni.

A Kit. általános szabálya érvényesül az egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén 
is, ugyanis a munkabért a foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv a Kit. 134. § 
(4) bekezdésében foglaltak megfelelő alkalmazásával számolja el és fizeti ki. E kör-
ben fontos felhívni a figyelmet a fogalomhasználat fontosságára, amelynek körében 
az Mt. 139. § (3) bekezdése hívható segítségül. Ez alapján az egy órára járó mun-
kabér meghatározása során a havi alapbér összegét általános teljes napi munkaidő 
esetén 174 órával kell osztani, az általánostól eltérő teljes napi vagy részmunkaidő 
esetén pedig a 174 óra időarányos részével.

Szintén kedvezőbb szabály a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott 
munkavállalókra nézve az Mt.-hez képest, ugyanis részükre a munkabért a tárgy-
hónapot követő tizedik nap helyett [Mt. 157. § (1) bek.] a kormánytisztviselőkhöz 
hasonlóan a tárgyhónapot követő ötödik napig ki kell fizetni. Ha e határidő heti 
pihenőnapra (heti pihenőidőre) vagy munkaszüneti napra esik, a munkabért legké-
sőbb az ezt megelőző munkanapon kell kifizetni.

Az Mt.-hez hasonlóan a munkabér bankszámlára utalással történő kifizetése 
esetén a munkavállalót foglalkoztató kormányzati igazgatási szervnek úgy kell el-
járnia, hogy az illetményével (munkabérével) a munkavállaló a bérfizetési napon 



806

Kommentár a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez

rendelkezhessen. A munkabért a munkavállaló részére kell kifizetni, kivéve, ha erre 
mást felhatalmaz, vagy bírósági vagy más hatósági határozat ebben korlátozza. 
Amennyiben a munkaviszony a kifizetés előtt megszűnt, a munkabért a kormány-
zati igazgatási szerv köteles az esedékesség napján a munkavállaló által megadott 
címre elküldeni. E körben érdemes felhívni a figyelmet, hogy az Mt. hasonló sza-
bálya nem határozza meg az elküldés napját. Az elküldés költségei – hasonlóan az 
Mt.-béli szabályokhoz – a munkáltatót, azaz a foglalkoztató kormányzati igazgatási 
szervet terhelik.

A munkavállalót a munkabér késedelmes kifizetése esetén a késedelem idejé-
re a késedelembe esés időpontjától kezdve a késedelemmel érintett naptári fél-
év első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat illeti 
meg. (A munkabér kifizetésével kapcsolatos szabályok magyarázatára nézve lásd 
a XIX. fejezetet.)

e) Szabályzatok

Az Mt. szerint a munkáltató az egyoldalú jognyilatkozatait – ideértve az egyoldalú 
kötelezettségvállalásait (Mt. 16. §) is – az általa egyoldalúan megállapított belső 
szabályzatban is megteheti. A kormányzati igazgatási szervnek a Kit. alapján ki-
adott szabályzata (ideértve a közszolgálati szabályzatot is) a munkavállalók eseté-
ben az Mt. szerinti, egyoldalúan megállapított munkáltatói szabályzatnak minősül 
[Mt. 17. § (1) bek.]. Megjegyzendő, hogy a bírói gyakorlat értelmében a kormány-
zati igazgatási szerv a munkahelyen kifüggesztett írásbeli tájékoztatásban foglal-
takra akkor hivatkozhat utasításként, ha az abban foglaltakat bizonyítottan min-
denki megismerhette, az egyértelmű eligazítást adott a követendő magatartásról, 
a munkáltató pedig következetesen elvárta az előírások betartását. E kritériumok 
fennállását vita esetén munkáltatónak kell bizonyítania.669

Kapcsolódó jogi szabályozás a 278. §-hoz
−	 a Tanács csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok 

közelítéséről szóló 98/59/EK (1998. július 20.) irányelv
−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.
−	 Ptk.
−	 R2.
−	 R6.

Kapcsolódó joggyakorlat a 278. §-hoz
−	 56/1994. (XI. 10.) AB határozat
−	 EBH2002. 688.
−	 EBH2004. 1056.
−	 EBH2011. 2340.

669 EBH2017. M.2.
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−	 EBH2017. M.2.
−	 BH1999. 42.
−	 BH1999. 331.
−	 Kúria Mfv.10.274/2013.
−	 Kúria Mfv.10.603/2017.
−	 MK 13.
−	 3/2014. (III. 31.) KMK vélemény a munkaviszony munkáltató általi jogelle-

nes megszüntetése jogkövetkezményeinek egyes kérdéseiről
−	 6/2016. (XI. 28.) KMK vélemény a munkaviszony jogellenes megszünteté-

se jogkövetkezményei egyes kérdéseiről

279. § [A munkaviszony létrehozása]

(1) A kormányzati igazgatási szerv feladatainak ellátására – a (2) és (3) 
bekezdésben foglaltak figyelembevételével – munkaviszony is létesíthető.

(1a) A munkavállaló munkaszerződésében rögzíteni kell a munkaválla-
ló álláshelyének azonosítóját. A munkavállaló munkaköri leírásában meg 
kell határozni a munkavállaló álláshelyén a munkavállaló által ellátandó 
feladatokat. A munkavállaló munkaviszonyára az 59. § alkalmazandó az-
zal, hogy az Mt. 58. §-ától eltérően a más álláshelyre helyezés esetén a 
munkáltató szerv egyoldalúan is jogosult a munkaszerződést módosítani, 
azzal, hogy ez esetben a munkavállaló munkaviszonyára a 89. § (3) bekez-
dése megfelelően alkalmazandó.

(2) A kormányzati igazgatási szervnél munkaviszony keretében ellátható 
feladatokat a kormányzati igazgatási szerv szabályzata határozza meg.

(3) Munkaviszony bármely, a kormányzati igazgatási szerv alaplétszá-
mába tartozó álláshelyen vagy a központosított álláshelyállományból a 
kormányzati igazgatási szerv számára a Kormány által betölteni engedé-
lyezett álláshelyen létrehozható, függetlenül annak besorolásától.

(4) A kormányzati igazgatási szervnél munkaviszony keretében betöltött 
álláshelyek száma nem haladhatja meg a kormányzati igazgatási szerv 
alaplétszámának és a központosított álláshelyállományból a kormányzati 
igazgatási szerv számára betölteni engedélyezett álláshelyek 10 százalé-
kát.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott mérték nem vonatkozik az álta-
lános politikai koordinációért felelős miniszter által vezetett minisztéri-
umban foglalkoztatottakra, a közbeszerzések felügyeletével kapcsolatos 
feladatok ellátásáért felelős és az azt támogató foglalkoztatottakra, vala-
mint a Miniszterelnöki Kormányirodán foglalkoztatott személyekre. A tíz-
százalékos mérték alól egyéb esetben a közigazgatási minőségpolitikáért 
és személyzetpolitikáért felelős miniszter indokolt esetben mentesítést 
adhat.

(6) A munkaviszony büntetlen előéletű, cselekvőképes, az álláshelyre 
megállapított képesítési követelménynek, illetve biztonsági feltételeknek 
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megfelelő személlyel létesíthető. Nem létesíthető kormányzati igazgatási 
szervnél munkaviszony azzal, aki állam elleni bűncselekmény (Btk. XXIV. 
Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény X. fejezet), igazságszolgáltatás 
elleni bűncselekmény (Btk. XXVI. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény 
XV. fejezet VI. cím), korrupciós bűncselekmény (Btk. XXVII. Fejezet) vagy 
közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tisztasága elleni 
bűncselekmény (1978. évi IV. törvény XV. fejezet VII. és VIII. cím), hivatali 
bűncselekmény (Btk. XXVIII. Fejezet, illetve az 1978. évi IV. törvény XV. 
fejezet IV. cím), illetve közbizalom elleni bűncselekmény (Btk. XXXIII. 
Fejezet) miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt áll. A munkavállaló 
írásbeli titoktartási nyilatkozatot tesz, amelynek megtételéig nem állítható 
munkába.

(7) A munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyít-
vánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű, nem áll a (6) bekezdésben meg-
határozott büntetőeljárás hatálya alatt, továbbá, hogy nem áll olyan fog-
lalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszonya létesítését nem 
teszi lehetővé. A hatósági bizonyítvánnyal történő igazolásra a 84. §-ban 
foglaltakat alkalmazni kell.

(8) A kormányzati igazgatási szerv a munkaviszonyból származó jogok 
és kötelezettségek teljesítése érdekében munkaügyi nyilvántartást vezet. 
A nyilvántartás adattartalma – a kizárólag a kormánytisztviselők esetében 
releváns adatok kivételével – megegyezik a kormánytisztviselők 3. mel-
léklet szerinti közszolgálati alapnyilvántartásának adataival. A munkaügyi 
nyilvántartásra egyebekben a közszolgálati alapnyilvántartásra vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a kormányzati igazgatási szerv a 
munkaügyi nyilvántartásban szereplő adatokat a munkaviszony megszű-
nését vagy megszüntetését követő 5 évig kezeli.

1. Munkaviszony a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó állás-
helyen és a központosított álláshelyállományból a kormányzati igazgatási szerv 
számára betölteni engedélyezett álláshelyen egyaránt létrehozható [Kit. 279. § 
(3) bek.]. A kormányzati igazgatási szerv mérlegelési jogkörébe tartozik, hogy a 
rendelkezésére álló álláshelyek közül milyen besorolású álláshelyet tölt be munka-
viszonnyal. A Kit. szerint ugyanis bármilyen besorolású álláshelyen létrehozható a 
munkaviszony. Ez azonban nem eredményezi azt, hogy például egy szakmai ve-
zetői álláshelyen létesített munkaviszonyban álló munkavállaló főosztályvezetővé 
válna, mivel a Kit. 3. §-a szerint a szakmai vezető kormányzati szolgálati jogvi-
szonyban kell hogy álljon.

2. A Kttv. alkalmazásának időszakából már ismert szabály, hogy a  kormányzati 
igazgatási szervnél munkaviszony keretében betöltött álláshelyek száma nem ha-
ladhatja meg a kormányzati igazgatási szerv álláshelyeinek 10 százalékát [Kit. 
279. § (4) bek.]. Ezt a korlátot a Kit. is átvette azzal, hogy a számításnál a kor-
mányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó és a kormányzati igazgatási 
szerv számára a központosított álláshelyállományból betölteni engedélyezett állás-
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helyeket egyaránt figyelembe kell venni. Fontos eltérés azonban a korábbi és az 
új szabály között, hogy míg a Kttv. alapján nem tartoztak bele a tíz százalékba a 
fizikai alkal mazottak, addig a Kit. alapján már valamennyi munkavállalót figyelem-
be kell  venni, függetlenül attól, hogy milyen feladatot lát el.

A tízszázalékos szabály azonban nem vonatkozik az általános politikai koordiná-
cióért felelős miniszter által vezetett minisztériumban foglalkoztatottakra, a közbe-
szerzések felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős és az azt támo-
gató foglalkoztatottakra, valamint a Miniszterelnöki Kormányirodán foglalkoztatott 
személyekre. A tízszázalékos mérték alól egyéb esetben a közigazgatási minőség-
politikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter indokolt esetben mentesítést 
adhat [Kit. 279. § (5) bek.].

3. Munkaviszony olyan személlyel létesíthető, aki:
a) büntetlen előéletű;
b) cselekvőképes;
c) megfelel az álláshelyre a munkáltatói jogkör gyakorlója által megállapított 

képesítési követelménynek, és
d) megfelel a biztonsági feltételeknek.

Nem létesíthető kormányzati igazgatási szervnél munkaviszony azzal, aki  állam 
elleni bűncselekmény, igazságszolgáltatás elleni bűncselekmény,  korrupciós bűn-
cselekmény vagy közélet tisztasága elleni, valamint a nemzetközi közélet tiszta-
sága elleni bűncselekmény, hivatali bűncselekmény, illetve közbizalom elleni bűn-
cselekmény miatt indult büntetőeljárás hatálya alatt áll [Kit. 279. § (6) bek.].  
A munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, 
hogy büntetlen előéletű, nem áll a Kit.-ben meghatározott büntetőeljárás hatá-
lya alatt, továbbá hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a 
munkaviszony létesítését a kormányzati igazgatási szervvel nem teszi lehetővé.  
A hatósági bizonyítvánnyal történő igazolásra a Kit. 84. §-ában foglaltakat kell alkal-
mazni. (Lásd az ezzel összefüggő magyarázatra a XIV. fejezetet.)

Mint arra már fentebb utaltunk, a kormányzati igazgatási szerv munkavállaló-
ival szemben nem követelmény, hogy az érintett személy legalább érettségi vég-
zettséggel vagy középszintű szakképesítéssel rendelkezzen, ami a kormánytiszt-
viselővé történő kinevezés törvényi feltétele. Szintén hiányzik a munkaviszony 
létesítésének általános feltételei közül a magyar állampolgárság és az eskütételi 
kötelezettségét teljesítése is. Ezzel szemben viszont követelmény az írásbeli titok-
tartási nyilatkozat megtétele. Mint azt láthatjuk, a munkaviszony létrehozásának a 
kormánytisztviselővé kinevezés feltételeihez képest egyszerűbbek a feltételei, ami 
biztosítja annak lehetőségét, hogy akiket korábban ügykezelőként foglalkoztatott 
a kormányzati igazgatási szerv, azokat munkaviszonyban tovább tudja foglalkoz-
tatni, ha nem felelnek meg a kormányzati szolgálati jogviszony követelményeinek.

4. A közigazgatási szerveknél 2019. március 1. előtt alkalmazott szabályok szerint 
a közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatásköré-
nek gyakorlásával közvetlenül összefüggő feladatai, valamint az ügyviteli felada-
tok ellátására kizárólag kormányzati szolgálati, illetve közszolgálati jogviszony volt 
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létesíthető. Ettől eltérni csak a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzet-
politikáért felelős miniszter hozzájárulásával lehetett, aki csak a  közbeszerzések 
felügyeletével kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős és az azt támogató foglal-
koztatottak esetében engedélyezhette a munkaviszony létrehozását. Ezzel szem-
ben a Kit. alapján akár a kormányzati igazgatási szerv közhatalmi, irányítási, 
ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének gyakorlásával közvetlenül összefüggő fel-
adatainak ellátására is létre lehet hozni munkaviszonyt. A kormányzati igazgatási 
szervnél munkaviszony keretében ellátható feladatok körét a kormányzati igazga-
tási szerv szabályzata határozza meg.

5. Az Mt. értelmében a munkaszerződés kötelező tartalmi elemei a munkavállaló 
alapbére és a munkaköre [Mt. 45. § (1) bek.]. Mivel a Kit. nem zárja ki e rendelke-
zés alkalmazását, megállapítható, hogy a kormánytisztviselőkkel ellentétben kor-
mányzati igazgatási szerv által foglalkoztatott munkavállalók esetében továbbra is 
megmaradt a munkakör jogintézménye, amelyet a Kit. 279. § (2) bekezdésében a 
munkaköri leírás kifejezés is megerősít. [Megjegyzendő, hogy a „munkaköri leírás” 
kifejezést még maga az Mt. sem használja, csupán a „munkakörbe tartozó felada-
tokról” tesz említést a 46. § (1) bekezdés d) pontjában.] A munkakör alatt a mun-
kavállaló által ellátandó feladatcsoportot, azon munkák és feladatok összességét 
értjük, amelyeket köteles a munkavállaló elvégezni, illetve ellátni. A gyakorlat értel-
mében a munkakör megjelölhető egy szóval, általánosságban is (például egy adott 
szakma, vagy foglalkozás elnevezésével), ha abból egyértelműen kitűnik a munka-
vállaló által ellátandó feladatok és tevékenységek köre. A munkakört ugyanakkor 
a feladatok körülírásával, hosszabb elnevezéssel is rögzíteni lehet. Az ellátandó 
lehetséges munkaköröket lényegében a kormányzati igazgatási szerv szabályzata 
határozza meg, ugyanis az adott kormányzati igazgatási szervnél munkaviszony 
keretében ellátható feladatokat abban rögzíteni kell [Kit. 279. § (2) bek.].

A Kit. a munkaszerződés Mt. szerinti kötelező tartalmi elemeinek sorát kibővíti 
további elemekkel. Ahogyan a kinevezési okmányban, úgy a munkaszerződésében 
is rögzíteni kell a munkavállaló álláshelyének azonosítóját. Az Mt. 46. § (1) bekez-
dés d) pontját pontosítva a Kit. 279. § (2) bekezdése értelmében a munkavállaló 
munkaköri leírásában meg kell határozni a munkavállaló álláshelyén a munka-
vállaló által ellátandó feladatokat [Kit. 279. § (1a) bek.]. Megjegyzendő, hogy a 
munkaköri leírásban foglaltakat a munkáltató a munkaszerződés módosítása nélkül 
egyoldalúan is módosíthatja, ha az új feladatok a munkavállaló – közfelfogás, illet-
ve az adott szakma szabályai szerint értelmezett – munkakörén belül maradnak. 
Megjegyzendő továbbá, hogy a munkaköri leírásban nem szereplő, de a felek szó-
beli megállapodása alapján huzamosabb időn keresztül ténylegesen ellátott felada-
tok is a munkakör részévé válnak.670

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Mt. 46. §-a alapján a munkáltató legkésőbb 
a munkaviszony kezdetétől számított tizenöt napon belül köteles eleget tenni a 
munkaviszony létesítéséhez kapcsolódó írásbeli tájékoztatási kötelezettségének 
is. A tájékoztatási kötelezettség alapja a Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. 

670 Kúria Mfv.10.892/2016.



811

Munkaviszonyban történő foglalkoztatás (278–279. §) 

október 14.) a munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a 
munkaviszony feltételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről.

Az álláshelyváltás korábban ismertetett szabálya szerint nem érinti a kormány-
tisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállását, ha a kormánytiszt-
viselőt a kormányzati igazgatási szerv egyik álláshelyéről ugyanazon kormányzati 
igazgatási szerv másik álláshelyére helyezik. Ezt a rendelkezést a munkavállaló 
által betöltött álláshelyre is alkalmazni kell azzal, hogy a másik álláshelyre helyezés 
esetén a munkáltató szerv egyoldalúan is jogosult a munkaszerződést módosítani 
azzal, hogy ebben az esetben a kinevezés egyoldalú módosítása esetére irányadó 
felmentési kérelem szabályai [Kit. 89. § (3) bek.] megfelelően alkalmazandók a 
munkaviszonyra is. (Lásd az ehhez kapcsolódó magyarázatra a XIV. fejezetet.) Ér-
telemszerűen ebben az esetben a munkavállaló a munkaviszony kormányzati igaz-
gatási szerv általi felmondását kérheti. Fontos ugyanakkor felhívni a figyelmet arra, 
hogy a Kit. 89. §-a e körön kívül nem érvényesül, azaz a munkaviszony tartalmát a 
munkáltatói jogkör gyakorlója egyoldalúan nem módosíthatja. A munkaszerződést 
az Mt. 58. §-a értelmében általános szabály szerint a felek csak közös megegye-
zéssel módosíthatják, és a munkaszerződés módosítására a munkaszerződés meg-
kötésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A kormányzati igazgatási szerv a munkaviszonyból származó jogok és köte-
lezettségek teljesítése érdekében munkaügyi nyilvántartást kell hogy vezessen. 
A nyilvántartás adattartalma – a kizárólag a kormánytisztviselők esetében rele-
váns adatok kivételével – megegyezik a közszolgálati alapnyilvántartás adatai-
val. A munkaügyi nyilvántartásra egyebekben a közszolgálati alapnyilvántartásra 
 vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a kormányzati igazgatási szerv 
a munkaügyi nyilvántartásban szereplő adatokat a munkaviszony megszűnését 
vagy megszüntetését követő öt évig kezeli. (Lásd ezzel összefüggésben a XXIV. 
fejezetet.)

Kapcsolódó jogi szabályozás a 279. §-hoz
−	 a Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munkaadónak a 

munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony feltételeire 
vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről

−	 Kit.
−	 Kttv.
−	 Mt.

Kapcsolódó joggyakorlat a 279. §-hoz
−	 Kúria Mfv.10.892/2016.
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ZÁRÓRENDELKEZÉSEK (280–333. §)

S. Horváth István

Jogpolitikai célok

A Kit. zárórendelkezései több szempontból is a Kit. egészének alkalmazásához 
nyújtanak nélkülözhetetlen segítséget. Egyrészt ebben a fejezetben helyezte el a 
jogalkotó a törvényben előforduló szakkifejezések jelentésének meghatározását, 
azaz az értelmező rendelkezéseket. Az itt meghatározott fogalmak nagy része már 
a Kttv.-ből ismerős lehet, mivel a Kit. átvette a jogtudomány képviselői által kidol-
gozott munkajogi és közszolgálati jogi fogalmakat. Vannak azonban olyan kifeje-
zések, amelyeket a Kit. szerinti álláshelyalapú létszámgazdálkodás és a Kit. által 
eszközölt egyéb változások miatt felül kellett vizsgálni.

A zárórendelkezések másik fontos csoportját a felhatalmazó rendelkezések al-
kotják. A törvény több mint ötven szabályozási tárgykörben biztosít lehetőséget a 
Kormánynak ahhoz, hogy rendeletével segítse a Kit. végrehajtását, mely lehető-
séggel a Kormány – mint azt később látni fogjuk – már számos esetben élt is.

A zárórendelkezések talán legfontosabb részét alkotják azok a szabályok, ame-
lyek a Kttv., a Ksztv. és az Áttv. alapján 2019. március 1. előtt fennálló jogviszonyok 
Kit. szerinti jogviszonnyá történő átalakulásához kapcsolódnak. Itt találhatóak meg 
a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámába tartozó álláshelyek első alkalom-
mal történő megállapítására és besorolására vonatkozó szabályok. Az átmeneti 
rendelkezések határozták meg, hogy hogyan és meddig kellett a kormánytisztvi-
selők Kit. szerinti illetményét megállapítani. Ezek a szabályok nyújtanak eligazítást 
a kormánytisztviselők korábban keletkezett igényeinek érvényesítésével és kötele-
zettségeik teljesítésével kapcsolatosan is. A jogviszonyok átalakulásán túl a jogal-
kotónak kezelnie kellett olyan helyzeteket is, mint például a főosztályvezető-helyet-
tesi feladatkör megszűnése, az ügykezelői foglalkoztatási kategória megszűnése 
a központi kormányzati igazgatási szerveknél, a képzési és vizsgakötelezettségek 
átalakítása, a címek kivezetése, a kormányzati igazgatási szervek által nyújtható 
juttatások rendszerének átalakítása, az áthelyezés lehetőségének megszüntetése, 
az összeférhetetlenségi szabályok átalakítása és a fegyelmi eljárás újragondolása. 
De az átmeneti rendelkezések alapján került sor a 2018. december 31. napjáig 
felhalmozódott szabadság egyszeri pénzbeli megváltására is. Bár ezek a szabályok 
már végrehajtásra kerültek, ezért a Kit. jövőbeni alkalmazása szempontjából már 
nincs jelentőségük, azonban fontosnak tartjuk – még akár múlt időben is – ezeknek 
az ismertetését.

Végül a zárórendelkezések között került sor a fentebb ismertetett változások mi-
att szükségessé vált legfontosabb törvénymódosításokra is, melyeknek keretében 
több mint harminc törvénnyel teremtette meg a jogalkotó Kit.-tel való összhangot.
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Magyarázat a Kit. §-aihoz

280. § [Értelmező rendelkezések]

(1) E törvény alkalmazásában
1. alaplétszám: a kormányzati igazgatási szerv közfeladatai alapján a 

Kormány által – a kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy fel-
ügyelő miniszter javaslatának figyelembevételével – a kormányzati igaz-
gatási szerv számára megállapított álláshelyek száma;

2. alapvető munkáltatói jog: a kinevezés, jogviszony megszüntetés, fe-
gyelmi és kártérítési eljárás, valamint sérelemdíj megfizetésére irányuló 
eljárás megindítása, fegyelmi büntetés, kártérítés, sérelemdíj, összefér-
hetetlenség megállapítása, kinevezés tartalmának módosítása;

3. álláshely: a kormányzati igazgatásban rendelkezésre álló humánerő-
forrás feladatközpontú elosztásának eszköze;

4. beosztás szerinti heti munkaidő: a hétre elrendelt rendes munkaidő;
5. beosztás szerinti napi munkaidő: a munkanapra elrendelt rendes mun-

kaidő;
6. éjszakai munka: a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített 

munkavégzés;
7. előkészítő vagy befejező tevékenység: minden olyan feladat ellátása, 

amelyet a kormánytisztviselő az álláshelyén ellátandó feladatokhoz kap-
csolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás nélkül köteles 
elvégezni;

8. fogyatékkal élő gyermek: az a gyermek, akire tekintettel a családok 
támogatásáról szóló törvény szerinti magasabb összegű családi pótlék ke-
rült megállapításra;

9. gyermek: a családok támogatására vonatkozó szabályok szerinti saját 
háztartásban nevelt vagy gondozott gyermek;

10. gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselő: aki gyermekét saját 
háztartásában neveli és hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy házastársától 
külön él és nincs élettársa;

11. hét: a naptári hét vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója által megha-
tározott megszakítás nélküli százhatvannyolc óra, ha a munkáltató műkö-
dése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem 
azonos naptári napra esik;

12. heti pihenő- vagy munkaszüneti nap: a munkanap fogalma megfe-
lelően irányadó a heti pihenő- vagy a munkaszüneti nap meghatározása 
tekintetében is, azzal, hogy a hét óra és huszonkét óra közötti időtartamot 
heti pihenő- vagy a munkaszüneti napnak kell tekinteni;

13. hozzátartozó: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa; az örök-
befogadó, mostoha- és a nevelőszülő; az örökbefogadott, mostoha- és a 
nevelt gyermek; a testvér; a házastárs, az élettárs, a bejegyzett élettárs; 
a házastársnak, a bejegyzett élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére, 
valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa;
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14. kompetenciavizsgálat: a pályázóval szemben a különböző álláshe-
lyekre előírt követelmények és a pályázó tényleges készségeinek és ké-
pességeinek összevetése, munkaalkalmasságának felmérése, amely során 
személyes interjú, alkalmassági teszt, értékelő központ alkalmazható;

15. kormánytisztviselő: a 2. §-ban felsorolt kormányzati igazgatási szer-
vek feladat- és hatáskörében eljáró szakmai felsővezető és szakmai veze-
tő és ügyintéző, aki előkészíti a kormányzati igazgatási szerv feladat- és 
hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve – felhatalmazás ese-
tén – a döntést kiadmányozza;

16. közigazgatási szerv: a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény ha-
tálya alá tartozó szerv és a kormányzati igazgatási szerv;

17. kötelező orvosi vizsgálat: az az orvosi vizsgálat, amelyen a kormány-
tisztviselőnek jogszabály előírása alapján részt kell vennie, ideértve a vá-
randós állapotra tekintettel előírt orvosi vizsgálatot is;

18. közigazgatási gyakorlat: a közigazgatási szervnél, illetve annak jog-
előd szervénél kormánytisztviselői jogviszonyban, kormányzati szolgálati 
jogviszonyban, közszolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszony-
ban, államigazgatási munkaviszonyban töltött idő, tekintet nélkül arra, 
hogy a jogviszony folyamatosan fennállt-e vagy sem, valamint a rendvé-
delmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogvi-
szonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél szerzett gyakorlat;

19. kormányzati igazgatási szervnél képviselettel rendelkező szakszer-
vezet: az a szakszervezet, amelyik alapszabálya szerint a kormányzati 
igazgatási szervnél képviseletére jogosult szervet működtet, illetve tiszt-
ségviselővel rendelkezik;

20. közszolgálati szabályzat:
a) a kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője 

által – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény alkalmazá-
sa szempontjából közjogi szervezetszabályozó eszközként – az e 
törvényben meghatározott kérdésekben, valamint a hivatali szer-
vezet vezetőjének általános munkáltatói szabályozási hatásköré-
be tartozó kérdésekben kiadott normatív utasítás, vagy

b) ha a kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezető-
je közjogi szervezetszabályozó eszköz kiadására nem jogosult, az 
e törvényben meghatározott kérdésekben, valamint a hivatali szer-
vezet vezetőjének általános munkáltatói szabályozási hatáskörbe 
tartozó kérdésekben a hivatali szervezet vezetője által egyéb for-
mában kiadott belső, normatív szabályzat;

21. levonásmentes illetményrész: a bírósági végrehajtásról szóló törvény 
alapján teljesíthető levonások után fennmaradó illetményrész;

22. munkaidő: a munkavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig 
tartó idő, valamint a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező 
tevékenység időtartama, ide nem értve – a készenléti jellegű feladatkört 
kivéve – a munkaközi szünetet, az ebédidőt, a kormánytisztviselő lakó- 
vagy tartózkodási helyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a 
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munkavégzés helyéről a lakó- vagy tartózkodási helyére történő utazás 
időtartamát;

23. idényjellegű tevékenység: a munkáltató tevékenysége munkaszerve-
zéstől függetlenül az év valamely időszakához vagy időpontjához kötődik;

24. munkanap: a naptári nap vagy a munkáltatói jogkör gyakorlója ál-
tal meghatározott megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha a kormányzati 
igazgatási szerv működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezde-
te és befejezése nem azonos naptári napra esik;

25. napi munkaidő: a felek vagy a törvény által meghatározott teljes napi 
munkaidő vagy részmunkaidő;

26. nagyszülő: a gyermek szülőjének vér szerinti, örökbe fogadó szülője, 
továbbá annak együtt élő házastársa;

27. nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység: a nemzetközi szín-
vonalú hazai állami digitális megoldások exportjával és programjának fej-
lesztésével összefüggő – külföldön történő feladatvégzéssel járó, ellenté-
telezés fejében ellátott szakértői – tevékenység;

28. pártfogó felügyelő: aki pártfogó felügyelői véleményt, környezetta-
nulmányt készít, büntetőügyben közvetítői eljárást folytat le, gondosko-
dik a közérdekű munka végrehajtásáról, az egyéni pártfogó felügyelői terv 
szerint végrehajtja a pártfogó felügyeletet, végzi az utógondozást, vala-
mint ellátja a jogszabályban meghatározott más feladatait;

29. szabadság: az e törvény szerinti alapszabadság és pótszabadság;
30. szakszervezet: munkavállalói érdekképviseleti szerv, a kormánytiszt-

viselők minden olyan szervezete, amelynek elsődleges célja a kormány-
tisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek 
előmozdítása és megvédése;

31. személyügyi központ: a kormánytisztviselők kiválasztásával, képe-
sítésével, képzésével, továbbképzésével, teljesítményértékelésével, illet-
mény- és felelősségi rendszereivel kapcsolatos módszertani támogatással 
összefüggő feladatokat ellátó és az e törvény szerinti nyilvántartásokat 
kezelő szerv;

32. kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv: az e törvény sze-
rinti kormányzati személyügyi igazgatási feladatok ellátására a Kormány 
által kijelölt szerv;

33. szülő:
a) a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, továbbá az együttélő há-

zastárs,
b) az, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogad-

ni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
c) a gyám,
d) a nevelőszülő és a helyettes szülő;

34. további jogviszony: különösen a közszolgálati jogviszony, a fennál-
ló kormányzati szolgálati jogviszony esetén másik kormányzati szolgálati 
jogviszony, a munkaviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a közalkal-
mazotti jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi 
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igazgatási szolgálati jogviszony, a bírósági szolgálati, igazságügyi alkal-
mazotti szolgálati, illetve munkaviszony, ügyészségi, hivatásos (szerző-
déses) szolgálati jogviszony, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, be-
dolgozói munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló 
szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozási 
és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel 
járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett 
tevékenység, az ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység, valamint a 
tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi olta-
lom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszony, a nevelő-
szülői foglalkoztatási jogviszony, a közérdekű önkéntes tevékenység vég-
zésére irányuló jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony.

(2)
(3) E törvény alkalmazásában a kormánytisztviselő nyugdíjasnak mi-

nősül, ha
a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíj-

hoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra 
való jogosultság),

b) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban 
részesül,

c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotómű-
vészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kor-
mányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíj 
segélyben (nyugdíjban), egyházi jogi személytől egyházi, feleke-
zeti nyugdíjban, öregségi járadékban, növelt összegű öregségi, 
munkaképtelenségi járadékban, rokkantsági ellátásában része-
sül, vagy

d) a 107. § (2) bekezdés e) pontja alapján a felmentését kéri.
(4) A kormánytisztviselő akkor részesül a (3) bekezdés b) vagy c) pontja 

szerinti ellátásban, ha az ellátást véglegesen megállapították.
(5) A kormánytisztviselő köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha a (3) be-

kezdés hatálya alá esik.
(6) A 104. § (1) bekezdés h) pontja és a 107. § (1) bekezdés e) pontja 

alkalmazása szempontjából a köztisztviselő öregségi nyugdíjra a (3) be-
kezdés a)–c) pontja szerinti esetben jogosult.

Minden kódex jellegű, háttérjogszabály nélkül alkalmazandó törvény elengedhe-
tetlen kelléke a törvény által használt jogi szakkifejezések és egyéb fogalmak je-
lentésének meghatározása. Ennek a követelménynek tesz eleget a Kit. 280. §-a az 
alábbiak szerint.
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Alaplétszám

Az alaplétszám nem más, mint a kormányzati igazgatási szerv számára megál-
lapított álláshelyek száma. A központosított álláshelyállományból a kormányzati 
igazgatási szerv számára betölteni engedélyezettek álláshelyek nem képezik az 
alaplétszám részét. Az alaplétszámot a Kormány a kormányzati igazgatási szervet 
vezető, irányító vagy felügyelő miniszter javaslatának figyelembevételével, a kor-
mányzati igazgatási szerv közfeladataihoz igazodva állapítja meg. A Kit. VI. feje-
zetének címében is szerepel az alaplétszám fogalma, de ezen kívül számos más 
helyen is felbukkan ez a kifejezés a Kit-ben, így például a kormányzati személyügyi 
igazgatás központi feladati között (Kit. 62. §), az álláshely-nyilvántartásról szóló 
szakaszban (Kit. 62/A. §), az át nem ruházható munkáltatói jogkörök leírásában 
(Kit. 81. §), a kormányzati szolgálati jogviszony megszűnésének esetei között (Kit. 
104. §), vagy a munkaviszony létrehozásának szabályai között (Kit. 279. §).

Alapvető munkáltatói jog

Ahogyan más munkajogi tárgyú törvények, a Kit. is az alapvető munkáltatói jogok 
közzé sorolja a következőket:

a) a foglalkoztatási jogviszony létesítése (kinevezés);
b) a foglalkoztatási jogviszony megszüntetése;
c) a fegyelmi és kártérítési eljárás, valamint a sérelemdíj megfizetésére irá-

nyuló eljárás megindítása;
d) fegyelmi büntetés, kártérítés, sérelemdíj megállapítása;
e) összeférhetetlenség megállapítása;
f) kinevezés tartalmának módosítása.

Az „alapvetői munkáltatói jog” kifejezést használja a törvény a kabinetfőnök po-
litikai szolgálati jogviszonyának tartalmára vonatkozó szabályozásnál (Kit. 217. §), 
a kormányhivatalok közötti kirendelésnél (Kit. 277. §).

Érdekességképpen jegyezzük meg, hogy a munkáltató jogkör gyakorlásánál 
(Kit. 81. §) a Kit. nem használja ezt a kifejezést, mivel nem minősíti át nem ruház-
ható munkáltatói jognak az alapvető munkáltatói jogokat.

Álláshely

Az álláshely a Kit. által bevezetett új létszámgazdálkodási rendszer alapfogalma. Az 
álláshely egyrészt a kormányzati igazgatásban rendelkezésre álló humánerőforrás 
feladatközpontú elosztásának eszköze. A kormányzati igazgatási szerv feladatai 
ugyanis az álláshelyekhez kötve kerülnek meghatározásra, és a feladatok ellátása 
érdekében munkavégzésre irányuló jogviszonyt is csak álláshelyen tud létrehozni 
(kivételt képeznek ez alól a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak) a kormány-
zati igazgatási szerv. Ezen túlmenően az álláshely a Kit. közszolgálati jogi-sze-
mélyügyi részének is egy kulcseleme; mint azt a korábbi fejezetekben láthattuk, 
az álláshely besorolási kategóriájához igazodik az álláshelyet betöltő tisztviselőt 
megillető illetmény mértéke, a besorolás szerinti pótszabadság mértéke. Ahogy 
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arról már részletesen beszéltünk, kétféle álláshelyet különböztet meg a törvény; 
az alaplétszámba tartozó álláshely szolgál a kormányzati igazgatási szerv „rendes” 
feladatainak ellátására, míg a központosított álláshelyet a rendkívüli, átmeneti jel-
legű feladatok ellátására és egyéb speciális helyzetek megoldására használhatja a 
kormányzati igazgatási szerv.

Az álláshely kifejezés olyan sokszor fordul elő a Kit.-ben, hogy nem is vállalko-
zunk e helyütt annak felsorolására.

A beosztás szerinti heti munkaidő és a beosztás szerinti napi munkaidő

A beosztás szerinti heti munkaidő a hétre elrendelt rendes munkaidő, a beosztás 
szerinti napi munkaidő pedig a munkanapra elrendelt rendes munkaidő. Mindkét 
kategóriának a munkaidő-beosztás szabályozásánál van jelentősége; a kormány-
tisztviselő beosztás szerinti napi munkaideje legfeljebb 12 óra, heti munkaideje 
pedig legfeljebb 48 óra lehet (Kit. 119. §).

Éjszakai munka

Éjszakai munkavégzés alatt a huszonkét és hat óra közötti időszakban teljesített 
munkavégzést kell érteni.

Előkészítő vagy befejező tevékenység

Minden olyan feladat ellátása, amelyet a kormánytisztviselő az álláshelyén ellá-
tandó feladatokhoz kapcsolódóan, szokás szerint és rendszeresen, külön utasítás 
nélkül köteles elvégezni, az az előkészítő és a befejező tevékenység fogalmába 
tartozik. Ilyen tevékenység például az iratok elrendezése, a számítógép be-, illetve 
kikapcsolása, a levelezőprogramba történő be-, illetve kilépés, rendrakás a mun-
kaállomáson. Ahogyan azt a munkaidőről szóló XVIII. fejezetben már jeleztük, a 
munkaidőnek részét képezi a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező 
tevékenység időtartama is.

Fogyatékkal élő gyermek

Fogyatékkal élő gyermeknek az a gyermek minősül, akire tekintettel a Cst. szerinti 
magasabb összegű családi pótlék került megállapításra. Azoknak a betegségeknek 
és fogyatékosságoknak a körét, amelyek magasabb összegű családi pótlékra jogo-
sítanak, az 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet határozza meg.

A „fogyatékkal élő gyermek” kifejezés a Kit.-ben egy helyen jelenik meg; a 
gyermekek után járó pótszabadság mértéke magasabb, ha a kormánytisztviselő 
gyermeke fogyatékkal él [Kit. 155. § (2) bek.].
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Gyermek

A Kit. a családok támogatására vonatkozó szabályokhoz igazodva a saját háztar-
tásban nevelt vagy gondozott gyermeket tekinti gyermeknek; az a gyermek, aki a 
kormánytisztviselővel életvitelszerűen együtt él és annak gondozásából rendszeres 
jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra kerül ki.

A „gyermek” fogalom a Kit.-ben több helyen is visszaköszön; így például a ki-
nevezéstől eltérő foglalkoztatásnál (XVI. fejezet), a felmentési védelemnél (Kit. 
113. §), a szabadságnál (Kit. 128. §). Mint az a korábbiakban már láthattuk, a Kit. 
egyik újdonsága, hogy önálló fejezetet szentel a gyermeket nevelő kormánytiszt-
viselőkre vonatkozó juttatásoknak; a XX. fejezetben természetesen kulcsfogalom 
a „gyermek”, mivel majdnem mindegyik juttatás és kedvezmény a gyermekekhez 
kötődik ebben a fejezetben.

Gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselő

Gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselőnek minősül az a gyermekét saját 
háztartásában nevelő kormánytisztviselő, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált vagy 
házastársától külön él, és nincs élettársa.

A gyermekét egyedül nevelő kormánytisztviselőre speciális szabályokat állapít 
meg a Kit. a kinevezéstől eltérő foglalkoztatásnál [Kit. 99. § (4) bek.] és a munka-
időre vonatkozó szabályozásnál (Kit. 152. §).

A hét

Hét alatt érthető egyrészt a naptári hét, másrészt a munkáltatói jogkör gyakorlója 
által meghatározott, megszakítás nélküli százhatvannyolc óra is, ha a munkáltató 
működése miatt a beosztás szerinti napi munkaidő kezdete és befejezése nem azo-
nos naptári napra esik.

A Kit. a „hét” kifejezést használja többek között a munkaidőkeret tartamának 
[Kit. 118. § (7) bek.] meghatározásánál, valamint az ügyelet és a készenlét szabá-
lyainál (Kit. 123. §).

Heti pihenő- vagy munkaszüneti nap

A munkanap fogalma megfelelően irányadó a heti pihenő- vagy a munkaszüneti 
nap meghatározása tekintetében is, azzal, hogy a hét óra és huszonkét óra közötti 
időtartamot heti pihenő- vagy a munkaszüneti napnak kell tekinteni.

Hozzátartozó

A Kit. alkalmazásában hozzátartozó:
a) az egyeneságbéli rokon és annak házastársa;
b) az örökbefogadó, mostoha- és a nevelőszülő;
c) az örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermek;
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d) a testvér;
e) a házastárs, az élettárs, a bejegyzett élettárs;
f) a házastársnak, a bejegyzett élettársnak egyeneságbéli rokona, testvére, 

valamint
g) a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.

A hozzátartozó megjelenik többek között a képviselet (Kit. 70. §), a rendel-
kezésre állási, valamint a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól mentesülés 
[Kit. 93. § (2) bek.], az összeférhetetlenség (Kit. 95. §), a felmentési védelem (Kit. 
113. §), a fizetés nélküli szabadság (Kit. 131. §) és a kormányzati igazgatási szerv 
kártérítési felelősségének (Kit. 165. §) szabályozásában.

Kompetenciavizsgálat

A kompetenciavizsgálat a kiválasztási eljárás részét képezi. Célja az álláshelyekre 
előírt követelmények és a pályázó tényleges készségeinek és képességeinek az 
összevetése, a pályázó munkaalkalmasságának felmérése. A kompetenciavizsgálat 
eszköze a személyes interjú, az alkalmassági teszt és az értékelő központ.

Kormánytisztviselő

A Kit. alkalmazásában kormánytisztviselő a Kit. hatálya alá tartozó kormányzati 
igazgatási szervnél foglalkoztatott, a kormányzati igazgatási szerv feladat- és ha-
táskörében eljáró szakmai felső vezető, szakmai vezető és ügyintéző, aki előkészíti 
a kormányzati igazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi 
döntésre, illetve – felhatalmazás esetén – a döntést kiadmányozza.

Mindezek alapján kormánytisztviselő:
a) a Miniszterelnöki Kormányiroda és a minisztérium közigazgatási állam-

titkára;
b) a Miniszterelnöki Kormányiroda és a minisztérium helyettes államtitkára;
c) a kormányzati főhivatal és a központi hivatal vezetője és vezetőjének he-

lyettese;
d) a fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója;
e) a fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója;
f) a járási hivatal, illetve a fővárosban a fővárosi kerületi hivatal vezetője és 

vezetőjének helyettese;
g) a kormányzati igazgatási szerv főosztályvezetője;
h) a kormányzati igazgatási szerv osztályvezetője;
i) a kormányzati igazgatási szerv ügyintézője.

Ezen a helyen is felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kormányzati igazgatási szer-
veknél már nem kerülhet sor kormányzati ügykezelő foglalkoztatására. A korábbi 
ügykezelő vagy kormánytisztviselőként, vagy munkavállalóként dolgozhat a Kit. 
hatálya alatt kormányzati igazgatási szervnél.
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Közigazgatási szerv

A Kit. a Kttv. hatálya alá tartozó szerv és a Kit. szerinti kormányzati igazgatási 
szerv együttes megnevezésére használja a közigazgatási szerv fogalmat. A hatály-
balépésekor a Kit. a kormányhivatalok kormánytisztviselőinek előmeneteli szabá-
lyai között használta ezt a fogalmat, ma már azonban nem található a Kit.-ben 
közigazgatási szervre utalás.

Kötelező orvosi vizsgálat

Kötelező orvosi vizsgálatnak minősül minden olyan orvosi vizsgálat, amelyen a 
kormánytisztviselőnek jogszabály előírása alapján részt kell vennie. Ez akár lehet 
munkaalkalmassági vizsgálat, de lehet akár közegészségügyi-járványügyi érdekből 
elrendelt kötelező orvosi vizsgálat is. A Kit. kötelező orvosi vizsgálatként kezeli a 
kormánytisztviselő várandóssága miatt előírt orvosi vizsgálatokat is. A kötelező 
orvosi vizsgálat időtartamára a kormánytisztviselő mentesül a rendelkezésre állási, 
valamint a munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól [Kit. 93. § (2) bek.].

Közigazgatási gyakorlat

Közigazgatási gyakorlatnak minősül a közigazgatási szervnél, illetve annak jogelőd 
szervénél:

a) kormánytisztviselői jogviszonyban;
b) kormányzati szolgálati jogviszonyban;
c) közszolgálati jogviszonyban;
d) állami szolgálati jogviszonyban;
e) államigazgatási munkaviszonyban

töltött idő, függetlenül attól, hogy a jogviszony folyamatosan fennállt-e, vagy sem.
Közigazgatási gyakorlatként elismeri a törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó 

szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá 
tartozó szervnél szerzett gyakorlatot is.

A „közigazgatási gyakorlat” kifejezést használja a törvény az ösztöndíjról szóló 
szabályoknál (Kit. 88. §), az állami készfizető kezesség szabályainál (Kit. R6. XV. 
fejezet) és a Közszolgálati Döntőbizottság tagjaira [Kit. 167. § (2) bek. a) pontja] 
vonatkozó szabályoknál.

Kormányzati igazgatási szervnél képviselettel rendelkező szakszervezet

Kormányzati igazgatási szervnél képviselettel rendelkező szakszervezet az a szak-
szervezet, amelyik alapszabálya szerint a kormányzati igazgatási szervnél képvise-
letére jogosult szervet működtet, illetve tisztségviselővel rendelkezik. A Kit.-ben a 
szakszervezet számára biztosított jogok a kormányzati igazgatási szervnél képvise-
lettel rendelkező helyi szakszervezetet illetik meg.
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Közszolgálati szabályzat

A közszolgálati szabályzatot a kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének 
vezetője adja ki, a Jat. alkalmazása szempontjából közjogi szervezetszabályozó 
eszközként, azaz normatív utasítás formájában. Felhívjuk a figyelmet tehát arra, 
hogy a közszolgálati szabályzat kiadását a Kit. nem a munkáltatói jogok gyakorló-
jához telepítette.

Ha azonban a kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője köz-
jogi szervezetszabályozó eszköz kiadására nem jogosult, a hivatali szervezet ve-
zetője egyéb formában adhatja ki a közszolgálati szabályzatot. Ebben az esetben 
a közszolgálati szabályzat egy belső, normatív szabályzat formájában ölt testet.  
A közszolgálati szabályzat kötelező tartalmi elemeit az R6. határozza meg.

A közszolgálati szabályzatra utalás számos helyen előfordul a Kit.-ben; így pél-
dául az egyoldalú jognyilatkozatnál (Kit. 68. §), a kormányzati igazgatási szerv 
kötelezettségeinél (Kit. 91. §), a munkavégzési kötelezettség alóli mentesülés sza-
bályainál [Kit. 93. § (2) bek.], a rendkívüli munkaidőnél (Kit. 122. §), az otthoni 
munkavégzésnél (Kit. 126. §), az elismeréseknél (Kit. 141. §).

Levonásmentes illetményrész

Levonásmentes illetményrész alatt a Vht. alapján teljesíthető levonások után fenn-
maradó illetményrészt kell érteni.

A Vht. előírásai szerint a bírósági végrehajtás során a pénzkövetelést első-
sorban az adós munkabéréből, illetményéből, munkadíjából, a munkaviszonyon, 
közfoglalkoztatási jogviszonyon, munkaviszony jellegű szövetkezeti jogviszonyon, 
közszolgálati, kormányzati szolgálati és közalkalmazotti jogviszonyon, szolgálati 
viszonyon, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyon, honvédelmi alkalma-
zotti jogviszonyon, társadalombiztosítási jogviszonyon alapuló járandóságából, 
valamint a munkából eredő egyéb rendszeres, időszakonként visszatérően kapott 
díjazásából, juttatásából, követeléséből kell behajtani.

Az illetmény adókkal és járulékokkal csökkentett részének általában legfeljebb 
33%-át, kivételesen legfeljebb 50%-át lehet levonni. A levonás során mentes a 
végrehajtás alól a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az 
öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ez a mentesség nem áll fenn a gyer-
mektartásdíj és a szüléssel járó költség végrehajtása esetén. Korlátozás nélkül 
végrehajtás alá vonható a havonta kifizetett illetménynek az a része, amely meg-
haladja az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének ötszörösét.

Munkaidő

A munkaidő több elemből tevődik össze. Egyrészt munkaidő alatt érteni kell a mun-
kavégzésre előírt idő kezdetétől annak befejezéséig tartó időt. Másrészt munka-
időnek minősül a munkavégzéshez kapcsolódó előkészítő és befejező tevékenység 
időtartama is. Nem számít munkaidőnek – a készenléti jellegű feladatkört kivéve –  
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a munkaközi szünet, az ebédidő, a kormánytisztviselő lakó- vagy tartózkodási he-
lyéről a tényleges munkavégzés helyére, valamint a munkavégzés helyéről a lakó- 
vagy tartózkodási helyére történő utazás időtartama.

Idényjellegű tevékenység

Idényjellegű tevékenységről akkor beszélhetünk, ha a munkáltató tevékenysége  
– a munkaszervezéstől függetlenül – az év valamely időszakához vagy időpontjá-
hoz kötődik.

Az idényjellegű tevékenység a munkaszüneti napokon történő foglalkoztatás 
szabályai között kerül említésre [Kit. 120. § (2) bek. b) pontja].

Munkanap

A munkanap lehet egy naptári nap, de érinthet akár két naptári napot is abban az 
esetben, ha a kormányzati igazgatási szerv működése miatt a beosztás szerinti 
napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra esik. Ez utób-
bi esetben ugyanis a munkáltatói jogkör gyakorlója meghatározhatja megszakítás 
nélküli huszonnégy órában is a munkanapot. A „munkanap” kifejezést számos he-
lyen használja a törvény, így többek között a szabadság mértékegysége is a mun-
kanap [Kit. 128. § (1) bek.].

Napi munkaidő

Napi munkaidő fogalma alatt a felek vagy a törvény által meghatározott teljes napi 
munkaidőt vagy részmunkaidőt kell érteni.

Nagyszülő

Nagyszülőnek minősül a gyermek szülőjének vér szerinti és örökbe fogadó szülője, 
továbbá annak együtt élő házastársa is. A nagyszülő több jogintézmény szempont-
jából azonos jogállást élvez, mint a szülő; így a nagyszülő is jogosult szabadságra 
(akárcsak a gyermek apja), ha unokája születik [Kit. 155. § (5) bek.]. Továbbá a 
nagyszülő is elmehet fizetés nélküli szabadságra [Kit. 157. § (3a) bek.], ha ő gon-
dozza az unokáját (nagyszülői gyed).

Nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység

Nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységnek minősül a nemzetközi színvo-
nalú hazai állami digitális megoldások exportjával és programjának fejlesztésével 
összefüggő – külföldön történő feladatvégzéssel járó, ellentételezés fejében ellátott 
szakértői – tevékenység. A „nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység” ki-
fejezést a Kit. az összeférhetetlenség (Kit. 95. §), a fizetés nélküli szabadság [Kit. 
135. § (1) bek. c) pontja] és a céljuttatás (Kit. 146. §) szabályai között használja.
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Pártfogó felügyelő

Pártfogó felügyelőnek minősül az a személy, aki pártfogó felügyelői véleményt, kör-
nyezettanulmányt készít, büntetőügyben közvetítői eljárást folytat le, gondoskodik 
a közérdekű munka végrehajtásáról, az egyéni pártfogó felügyelői terv szerint vég-
rehajtja a pártfogó felügyeletet, végzi az utógondozást, valamint ellátja a jogsza-
bályban meghatározott más feladatait. A Kit. a pártfogó felügyelő kinevezésével 
kapcsolatosan speciális szabályokat állapít meg (Kit. XIV. fejezet).

Szabadság

A törvény az alapszabadságot és a pótszabadságot együttesen szabadságnak ne-
vezi.

Szakszervezet

A Kit. alkalmazásában szakszervezetnek minősül a munkavállalói érdekképviseleti 
szerv, valamint a kormánytisztviselők minden olyan szervezete, amelynek elsődle-
ges célja a kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonyával kapcsolatos 
érdekeinek előmozdítása és megvédése. A szakszervezet kifejezést használja a Kit. 
a jogviszony jogellenes megszüntetésének következményeire (Kit. 116. §), az illet-
ményre vonatkozó szabályok között (Kit. 139. §), valamint az érdekegyeztetésről 
szóló XXIII. fejezetben.

Személyügyi központ

A személyügyi központ az a szerv, amely a kormánytisztviselők kiválasztásával, ké-
pesítésével, képzésével, továbbképzésével, teljesítményértékelésével, illetmény- és 
felelősségi rendszereivel kapcsolatos módszertani támogatással összefüggő felada-
tokat ellátja, és a Kit. szerinti nyilvántartásokat kezeli. A Kormány a személyügyi 
központ feladatait ellátó szervként a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős 
miniszter (azaz a belügyminiszter) által vezetett kormányzati igazgatási szervet 
(azaz a Belügyminisztériumot) jelölte ki az R3.-ban.

Kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv

A személyügyi központtól meg kell különböztetni a kormányzati személyügyi igaz-
gatásra kijelölt szervet. Ez a szerv ugyanis alapvetően az álláshelyekkel kapcsola-
tos feladatokat, továbbá a Kit. által meghatározott egyéb kormányzati személyügyi 
igazgatási feladatokat látja el. A Kormány kormányzati személyügyi igazgatásra a 
Miniszterelnöki Kormányirodát jelölte ki a Kormány Statútumban.



825

Zárórendelkezések (280–333. §)

Szülő

A Kit. alkalmazásában szülőnek minősül:
a) a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, továbbá az együtt élő házastárs;
b) az, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az 

erre irányuló eljárás már folyamatban van;
c) a gyám;
d) a nevelőszülő és a helyettes szülő.

További jogviszony

Nem taxatív módon, hanem példálózó jelleggel állapítja meg a törvény a további 
jogviszonyok körét. Így ide tartozik:

−	 a közszolgálati jogviszony;
−	 a fennálló kormányzati szolgálati jogviszony esetén másik kormányzati 

szolgálati jogviszony;
−	 a munkaviszony;
−	 a politikai szolgálati jogviszony;
−	 a közalkalmazotti jogviszony;
−	 a honvédelmi alkalmazotti jogviszony;
−	 a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony;
−	 a bírósági szolgálati jogviszony;
−	 az igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszony;
−	 a munkaviszony;
−	 az ügyészségi jogviszony;
−	 a hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszony;
−	 az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony;
−	 a bedolgozói munkaviszony;
−	 a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági 

 viszony;
−	 a szakcsoporti tagsági viszony;
−	 a vállalkozási és megbízási szerződésen alapuló, valamint a személyes 

közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég 
tagjaként végzett tevékenység;

−	 az ügyvédi tevékenység;
−	 az egyéni vállalkozói tevékenység;
−	 a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi olta-

lom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszony, a nevelő-
szülői foglalkoztatási jogviszony;

−	 a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszony és
−	 az állami projektértékelői jogviszony.
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A „további jogviszony” kifejezést használja a Kit. az Európai Unió vagy nem-
zetközi szervezetek által finanszírozott fejlesztési programokban történő szakértői 
részvételre és az Európai Unió intézményeiben és nemzetközi szervezeteknél fog-
lalkoztatott nemzeti szakértőre vonatkozó szabályozásban [Kit. 103. § (1) bek.], 
továbbá a járási hivatalok vezetőinek összeférhetetlenségénél [Kit. 256. § (1) bek.].

Nyugdíjasnak minősülő kormánytisztviselő

A Kit. alkalmazásában a kormánytisztviselő akkor minősül nyugdíjasnak, ha:
a) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi nyugdíjhoz szük-

séges szolgálati idővel rendelkezik (ez az öregségi nyugdíjra való jogosult-
ság), vagy

b) az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban részesül, 
vagy

c) az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és a Magyar Alkotóművészeti Köz-
alapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján fo-
lyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), egyházi 
jogi személytől egyházi, felekezeti nyugdíjban, öregségi járadékban, növelt 
összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban, rokkantsági ellátásában 
részesül, vagy

d) azért kéri a felmentését, mert legalább negyven év jogosultsági idővel ren-
delkezik, és ezért jogosult öregségi nyugdíjra.

A b) és a c) pont alapján csak akkor minősülhet a kormánytisztviselő nyugdíjas-
nak, ha az ellátást számára véglegesen megállapították.

A kormánytisztviselő köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha a nyugdíjasnak mi-
nősül.

Mint ahogyan azt már korábban jeleztük, a negyven év szolgálati időn alapu-
ló nyugdíjjogosultságot (lásd a d) pont szerinti esetet) a jogviszony megszűnése 
szempontjából külön kezeli a törvény a többi esettől (azaz az a)–c) pontokban 
foglaltaktól). A legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkező nőnek a jogvi-
szonyát ugyanis csak abban az esetben lehet a nyugdíjra jogosultság okán felmen-
téssel megszüntetni, ha ő kéri a felmentését. Ha nem kéri, akkor a munkáltatói 
jogkör gyakorlója nem dönthet a Kit. 107. § (1) bekezdés e) pontja alapján a kor-
mánytisztviselő felmentéséről. Ha pedig a kormánytisztviselő kéri a felmentését, 
akkor 107. § (2) bekezdés e) pontja alapján fel kell őt menteni.

A kormányzati szolgálati jogviszony pedig csak abban az esetben szűnik meg a 
törvény erejénél fogva, ha a kormánytisztviselő a társadalombiztosítási szabályok 
alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, és az öregségi teljes nyugdíjhoz 
szükséges szolgálati időt megszerezte (azaz az a) pont szerinti esetben). Ha kor-
mánytisztviselő oly módon minősül nyugdíjasnak, hogy nem felel meg az ex lege 
jogviszonymegszűnés feltételeinek (azaz a b) és c) pont szerinti esetben), akkor 
felmentéssel kerülhet sor a kormányzati jogviszony megszüntetésére.
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281. § [Felhatalmazó rendelkezések]

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben
1. határozza meg a miniszter, az államtitkár, a kormánymegbízott, a 

közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a kormánybiz-
tos, a miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki megbízott, a mi-
niszteri biztos, a kormányzati főhivatal vezetője és vezetőjének 
helyettese, valamint a központi hivatal vezetője juttatásait;

2.
3. irányítási jogkörrel ruházza fel a kormánybiztost.

(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
1. a kormányhivatalok feladat- és hatáskörére, szervezetére, 

működé sére és ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat;
2. a kormányhivatal, valamint a járási hivatalok irányításának, a 

szakmai irányító miniszter, a Kormány tagjainak feladat- és hatás-
köréről szóló kormányrendeletben meghatározott rendelkezéstől 
eltérő szakmai irányító miniszter, valamint más szervek irányítás-
ban való közreműködésének részletes szabályait;

3. a kormányhivatalra vonatkozó gazdálkodási szabályokat;
4. a járási hivatalok – kivéve a fővárosi kerületi hivatalok – szék-

helyeit, illetékességi területét, Pest megyében a megyeszékhely 
járási hivatal feladatait ellátó járási hivatalt, a fővárosban a me-
gyeszékhely járási hivatal feladatait ellátó kerületi hivatalt;

5. a járási hivatalok feladat- és hatásköreit, a kormányablakok illeté-
kességi területét és működésük szabályait;

6. a kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kivá-
lasztásának és képzésének szabályait;

7. a járási hivatal egyszerűsített hatósági ellenőrzésére vonatkozó 
eljárási szabályokat.

(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
1. a kormányzati igazgatási szervek alaplétszáma megállapításának 

és felülvizsgálatának szabályait;
2. a központosított álláshely-állományba tartozó álláshelyekkel kap-

csolatos eljárási szabályokat, a központosított álláshely-állomány-
ba tartozó álláshely igénylésének és az igény elbírálásának rend-
jét, valamint az álláshely központosított álláshely-állományba 
történő visszahelyezésének rendjét;

3. az álláshely-nyilvántartás és a jogosultságkezelési nyilvántartás 
tartalmára és vezetésére vonatkozó szabályokat;

4. a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámával, a központosí-
tott álláshely-állománnyal és az álláshellyel kapcsolatos ellenőr-
zések rendjét;

5. az 55. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti álláshelycserével kapcso-
latos eljárási szabályokat és a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
feladatait;
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6. az álláshelyeknek az 1/A. § szerinti besorolásának szempontjait.
(4) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg

1. az e törvény hatálya alá tartozó munkavégzésre irányuló jogviszo-
nyokkal kapcsolatos munkáltatói jogkör gyakorlásának szabályait;

2. az álláshellyel kapcsolatosan a munkáltatói jogkör gyakorlója által 
megállapítható szakmai és képesítési követelmények meghatáro-
zásának szempontjait és kereteit;

3. a főosztályvezetői és az osztályvezetői álláshely betöltéséhez 
szükséges feltételeket;

4.
5. az ösztöndíjas jogviszony részletes szabályait;
6. a 149. § (2) bekezdése szerinti kezességvállalás részletszabályait;
7. a kormánytisztviselő részére nyújtható szociális jellegű támoga-

tásra vonatkozó részletes szabályokat;
8. a kormánytisztviselők részére e törvény alapján biztosítható visz-

szatérítendő és vissza nem térítendő juttatásokat, támogatásokat 
és kedvezményeket, továbbá azok – ideértve a XX. Fejezet szerinti 
juttatások és kedvezmények – mértékét és feltételeit, a juttatá-
sokkal, támogatásokkal és kedvezményekkel kapcsolatos elbírálás 
és elszámolás rendjét, a cafetéria-juttatásra vonatkozó nyilatko-
zat megtételének és módosításának szabályait, valamint a visz-
szafizetés szabályait;

9. a közszolgálati szabályzat tartalmára vonatkozó szabályokat;
10. a kiválasztásra, a toborzási adatbázisra, továbbá az önéletrajz tar-

talmi elemeire vonatkozó részletes szabályokat;
11. pártfogó felügyelői feladatokat ellátó kormánytisztviselőinek be-

lépési igazolványához szükséges adatok körét;
12. belföldi kiküldetésen lévő kormánytisztviselő többletköltségei fe-

dezetére és a napidíjára vonatkozó részletes szabályokat;
13. a kormánytisztviselő ideiglenes – három hónapot meg nem haladó –  

külföldi kiküldetésére vonatkozó részletes szabályokat;
14. az Európai Unió vagy nemzetközi szervezetek által finanszírozott 

fejlesztési programban, illetve a nemzetközi szervezeteknél fog-
lalkoztatott szakértőként résztvevő kormánytisztviselő kormány-
zati szolgálati jogviszonyára és köztisztviselő közszolgálati jogvi-
szonyára, sajátos jogállására vonatkozó részletes szabályokat;

15. a nemzeti szakértőként az Európai Unió, valamint a nemzetközi 
szervezet intézményeiben alkalmazott kormánytisztviselők jogvi-
szonyára, sajátos jogállására vonatkozó részletes szabályokat;

16. a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsban folytatott konzultá-
ciót követően a kormánytisztviselők tekintetében a garantált bér-
minimum összegét és hatályát;

17. a távmunkavégzésre és az otthoni munkavégzésre vonatkozó rész-
letes szabályokat;
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18. a kormánytisztviselő elismerésben való részesítésének feltételeit 
és az elismeréssel járó juttatás e törvényben meg nem határozott 
mértékét;

19. a teljesítményértékelésre vonatkozó részletes szabályokat;
20. a kormánytisztviselő képzésére, továbbképzésére, átképzésére, 

illetve közigazgatási vezetőképzésére, valamint a továbbképzés 
ágazati irányítására és felügyeletére vonatkozó szabályokat;

21. a kormányzati igazgatási szünet időszakát;
22. a Közszolgálati Döntőbizottság szervezetére és eljárására, hatá-

rozatára, működését támogató szervezetre, eljárási határidőkre, 
valamint a Közszolgálati Döntőbizottság jogállására, juttatásaira, 
továbbá a Közszolgálati Döntőbizottság tagjának összeférhetet-
lenségére vonatkozó részletes szabályokat;

23. az elhelyezkedési korlátozással érintett ágazatokat és álláshelye-
ket, a korlátozás alóli mentesítés szabályait, valamint az ágazati 
tevékenységet főtevékenységként végző gazdasági társaság meg-
határozásának szempontjait;

24. a közszolgálati személyügyi nyilvántartásokra, a munkaügyi nyil-
vántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre vonatko-
zó részletes szabályokat;

25. a céljuttatásra vonatkozó részletes szabályokat;
26. a fegyelmi eljárásra vonatkozó részletes szabályokat;
27. az oktatási feladat ellátására kötött megállapodás tartalmára vo-

natkozó részletes szabályokat;
28. a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység tartalmát, típu-

sát, ellátásának feltételrendszerét, a nemzetközi közigazgatási 
szakértői tevékenység engedélyezésére és a célfeladattal kapcso-
latos megállapodásra vonatkozó részletszabályokat;

29. a kormányzati szolgálati jogviszony, a politikai szolgálati jogvi-
szony, a biztosi jogviszony és a munkaviszony létesítéséhez és 
fennállásához kapcsolódóan a foglalkoztatottat, a hivatali szerve-
zet vezetőjét és a munkáltatói jogkör gyakorlóját terhelő tájékoz-
tatási és egyéb kötelezettségekre vonatkozó szabályokat;

30. azokat a nem rendszeres személyi juttatásokat, amelyek tekinte-
tében a kormányzati igazgatási szervnek nem kell a kormányzati 
személyügyi igazgatásra kijelölt szervet előzetesen tájékoztatnia;

31. a kinevezéstől eltérő ideiglenes foglalkoztatásról szóló írásbeli 
munkáltatói intézkedés tartalmának megállapítására vonatkozó 
szabályokat;

32. a 177. § (9) bekezdése szerinti nyilvántartás Nemzeti Közszolgá-
lati Egyetem általi működtetésének szabályait,

33. az átalakulással létrejövő új kormányzati igazgatási szervnél fog-
lalkoztatottak jogviszonyának átalakulásával kapcsolatos eljárási 
és egyéb átmeneti szabályait.
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(5)
(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki

1. a munkáltatói jogkör gyakorlóját;
2. a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait ellátó 

szervet,
3. a személyügyi központ feladatait ellátó kormányzati igazgatási 

szervet,
4. a 33/A. § szerinti közös hivatali szervezet kialakítására feljogosí-

tott szerveket;
5. a 177. § (10) bekezdése szerinti vizsgaszervezőt.

(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a kormányzati személyügyi 
igazgatás központi feladatait ellátó szerv és a személyügyi központ fel-
adatait ellátó kormányzati igazgatási szerv részletes feladat- és hatás-
körét, valamint a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatait 
ellátó szervnek a Kormány munkáltatói feladatai ellátásában való közre-
működésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.

(8) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben az e törvényben 
meghatározott illetmények alsó, illetve felső határánál magasabb összegű 
alsó, illetve felső határt állapítson meg.

(9) Felhatalmazást kap a miniszterelnök, illetve az ügyvezető miniszter-
elnök, hogy rendeletben jelölje ki a miniszter hatáskörét gyakorló más mi-
nisztert, valamint irányítási jogkörrel ruházza fel a miniszterelnöki biztost.

(10) Felhatalmazást kap a kormányhivatal irányítására rendeletben ki-
jelölt miniszter, hogy rendeletben határozza meg a kormányablakok és az 
okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeit.

(11)
(12) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a 

289. § szerinti szabadságmegváltás eljárásrendjét és kifizetésének szabá-
lyait.

(13) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a 
286. § (5) bekezdése szerinti jövedelem számításának módját.

(14) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a 
296. § (8) bekezdése szerinti jövedelem számításának módját.

(15) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a 
hatóság egészeként kizárt járási (fővárosi kerületi) hivatal helyett eljáró 
másik járási (fővárosi kerületi) hivatalt, illetve a hatóság egészeként ki-
zárt fővárosi és megyei kormányhivatal helyett eljáró másik fővárosi és 
megyei kormányhivatalt.

A felhatalmazások alapján kiadott kormányrendeleteket a felhatalmazások tárgya 
szerint az alábbi táblázatban gyűjtöttük össze.
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A Kormánynak adott felhatalmazás 
arra, hogy rendeletben határozza meg:

A felhatalmazás alapján kiadott 
 kormányrendelet:

 – a miniszter, az államtitkár, a kormány-
megbízott, a közigazgatási államtitkár, a 
helyettes államtitkár, a kormánybiztos, a 
miniszterelnöki biztos, a miniszterelnöki 
megbízott, a miniszteri biztos, a kor-
mányzati főhivatal vezetője és vezető-
jének helyettese, valamint a központi 
hivatal vezetője juttatásait

 – az állami vezetői juttatásokról szóló 
275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet

 – a kormányhivatalok feladat- és hatás-
körére, szervezetére, működésére 
és ellenőrzésére vonatkozó részletes 
 szabályokat

 – a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
ról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet

 – a kormányhivatal, valamint a járási hiva-
talok irányításának, a szakmai irányító 
miniszter, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló kormányrendelet-
ben meghatározott rendelkezéstől eltérő 
szakmai irányító miniszter, valamint más 
szervek irányításban való közreműködé-
sének részletes szabályait

 – a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
ról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet

 – a kormányhivatalra vonatkozó 
 gazdálkodási szabályokat

 – a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
ról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet

 – a járási hivatalok – kivéve a fővárosi 
kerületi hivatalok – székhelyeit, illetékes-
ségi területét, Pest megyében a megye-
székhely járási hivatal feladatait ellátó 
járási hivatalt, a fővárosban a megye-
székhely járási hivatal feladatait ellátó 
kerületi hivatalt

 – a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
ról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet

 – a járási hivatalok feladat- és hatásköreit, 
a kormányablakok illetékességi területét 
és működésük szabályait

 – a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
ról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet

 – a kormányablakkal összefüggő feladato-
kat ellátó személyek kiválasztásának és 
képzésének szabályait

 – a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
ról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet

 – a járási hivatal egyszerűsített hatósági 
ellenőrzésére vonatkozó eljárási szabá-
lyokat

 – a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
ról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet
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A Kormánynak adott felhatalmazás 
arra, hogy rendeletben határozza meg:

A felhatalmazás alapján kiadott 
 kormányrendelet:

 – a kormányzati igazgatási szervek alaplét-
száma megállapításának és felülvizsgála-
tának szabályait

 – a kormányzati igazgatási létszámgazdál-
kodásról, valamint a kormányzati igazga-
tási szerveket és azok foglalkoztatottjait 
érintő egyes személyügyi kérdésekről 
szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

 – a központosított álláshelyállományba tar-
tozó álláshelyekkel kapcsolatos eljárási 
szabályokat, a központosított álláshely-
állományba tartozó álláshely igénylésé-
nek és az igény elbírálásának rendjét, 
valamint az álláshely központosított 
álláshely-állományba történő vissza-
helyezésének rendjét

 – a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
ról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet

 – a kormányzati igazgatási létszámgazdál-
kodásról, valamint a kormányzati igazga-
tási szerveket és azok foglalkoztatottjait 
érintő egyes személyügyi kérdésekről 
szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

 – az álláshely-nyilvántartás és a jogosult-
ságkezelési nyilvántartás tartalmára és 
vezetésére vonatkozó szabályokat

 – a közszolgálati személyügyi nyilvántar-
tásra és statisztikai adatgyűjtésre, a 
közszolgálati alkalmazottak és a mun-
kavállalók személyi irataira vonatkozó 
szabályokról, valamint a kormányzati 
igazgatási szervek álláshelyeinek nyil-
vántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet

 – a kormányzati igazgatási szervek alap-
létszámával, a központosított álláshelyál-
lománnyal és az álláshellyel kapcsolatos 
ellenőrzések rendjét

 – a kormányzati igazgatási létszámgazdál-
kodásról, valamint a kormányzati igazga-
tási szerveket és azok foglalkoztatottjait 
érintő egyes személyügyi kérdésekről 
szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

 – az 55. § (4a) és (4b) bekezdése szerinti 
álláshelycserével kapcsolatos eljárási 
szabályokat és a munkáltatói jogkör 
 gyakorlójának feladatait

–

 – az álláshelyeknek az 1/A. § szerinti 
 besorolásának szempontjait –

 – az e törvény hatálya alá tartozó mun-
kavégzésre irányuló  jogviszonyokkal 
kapcsolatos munkáltatói jogkör 
 gyakorlásának szabályait

 – a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
ról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet



833

Zárórendelkezések (280–333. §)

A Kormánynak adott felhatalmazás 
arra, hogy rendeletben határozza meg:

A felhatalmazás alapján kiadott 
 kormányrendelet:

 – az álláshellyel kapcsolatosan a munkálta-
tói jogkör gyakorlója által megállapítható 
szakmai és képesítési követelmények 
meghatározásának szempontjait és 
kereteit

 – a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
ról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet

 – a kormányzati igazgatási létszámgazdál-
kodásról, valamint a kormányzati igazga-
tási szerveket és azok foglalkoztatottjait 
érintő egyes személyügyi kérdésekről 
szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

 – a főosztályvezetői és az osztályvezetői 
álláshely betöltéséhez szükséges felté-
teleket

-

 – az ösztöndíjas jogviszony részletes 
 szabályait

 – a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
 szóló 52/2019. (III. 14.) Korm. rendelet

 – a nemzetpolitikai tevékenységgel kapcso-
latos közigazgatási ösztöndíjakról szóló 
234/2019. (X. 15.) Korm. rendelet

 – a 149. § (2) bekezdése szerinti kezes-
ségvállalás részletszabályait

 – a kormányzati igazgatási létszámgazdál-
kodásról, valamint a kormányzati igazga-
tási szerveket és azok foglalkoztatottjait 
érintő egyes személyügyi kérdésekről 
szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

 – a kormánytisztviselő részére nyújtható 
szociális jellegű támogatásra vonatkozó 
részletes szabályokat

 – a kormányzati igazgatási létszámgazdál-
kodásról, valamint a kormányzati igazga-
tási szerveket és azok foglalkoztatottjait 
érintő egyes személyügyi kérdésekről 
szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

 – a kormánytisztviselők részére e törvény 
alapján biztosítható visszatérítendő és 
vissza nem térítendő juttatásokat, támo-
gatásokat és kedvezményeket, továbbá 
azok – ideértve a XX. fejezet szerinti 
juttatások és kedvezmények – mértékét 
és feltételeit, a juttatásokkal, támogatá-
sokkal és kedvezményekkel kapcsolatos 
elbírálás és elszámolás rendjét, a cafeté-
ria-juttatásra vonatkozó nyilatkozat meg-
tételének és módosításának szabályait, 
valamint a visszafizetés szabályait

 – a kormányzati igazgatási létszámgazdál-
kodásról, valamint a kormányzati igazga-
tási szerveket és azok foglalkoztatottjait 
érintő egyes személyügyi kérdésekről 
szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

 – a közszolgálati szabályzat tartalmára 
vonatkozó szabályokat

 – a kormányzati igazgatási létszámgazdál-
kodásról, valamint a kormányzati igazga-
tási szerveket és azok foglalkoztatottjait 
érintő egyes személyügyi kérdésekről 
szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet
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A Kormánynak adott felhatalmazás 
arra, hogy rendeletben határozza meg:

A felhatalmazás alapján kiadott 
 kormányrendelet:

 – a kiválasztásra, a toborzási adatbázisra, 
továbbá az önéletrajz tartalmi elemeire 
vonatkozó részletes szabályokat

 – a személyügyi központról, a kiválasztási 
eljárásról és a közzétételi eljárásról szóló 
70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

 – a közszolgálati személyügyi nyilvántar-
tásra és statisztikai adatgyűjtésre, a 
közszolgálati alkalmazottak és a mun-
kavállalók személyi irataira vonatkozó 
szabályokról, valamint a kormányzati 
igazgatási szervek álláshelyeinek nyil-
vántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet

 – a pártfogó felügyelői feladatokat ellátó 
kormánytisztviselőinek belépési igazolvá-
nyához szükséges adatok körét

 – a fővárosi és megyei kormányhivatalok-
ról, valamint a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet

 – a belföldi kiküldetésen lévő kormány-
tisztviselő többletköltségei fedezetére és 
a napidíjára vonatkozó részletes szabá-
lyokat

 – a kormányzati igazgatási létszámgazdál-
kodásról, valamint a kormányzati igazga-
tási szerveket és azok foglalkoztatottjait 
érintő egyes személyügyi kérdésekről 
szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

 – a kormánytisztviselő ideiglenes – három 
hónapot meg nem haladó – külföldi ki-
küldetésére vonatkozó részletes szabá-
lyokat

 – a kormányzati igazgatási létszámgazdál-
kodásról, valamint a kormányzati igazga-
tási szerveket és azok foglalkoztatottjait 
érintő egyes személyügyi kérdésekről 
szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

 – az Európai Unió vagy nemzetközi szerve-
zetek által finanszírozott fejlesztési prog-
ramban, illetve a nemzetközi szerveze-
teknél foglalkoztatott szakértőként részt 
vevő kormánytisztviselő kormányzati 
szolgálati jogviszonyára és köztisztviselő 
közszolgálati jogviszonyára, sajátos jog-
állására vonatkozó részletes szabályokat

–

 – a nemzeti szakértőként az Európai Unió, 
valamint a nemzetközi szervezet intéz-
ményeiben alkalmazott kormánytisztvi-
selők jogviszonyára, sajátos jogállására 
vonatkozó részletes szabályokat

 – az Európai Unió intézményeiben nemzeti 
szakértőként foglalkoztatottakról szóló 
434/2020. (IX. 21.) Korm. rendelet

 – a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi 
 Tanácsban folytatott konzultációt köve-
tően a kormánytisztviselők tekintetében 
a garantált bérminimum összegét és 
hatályát

 – a kötelező legkisebb munkabér (minimál-
bér) és a garantált bérminimum meg-
állapításáról szóló 367/2019. (XII. 30.) 
Korm. rendelet
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A Kormánynak adott felhatalmazás 
arra, hogy rendeletben határozza meg:

A felhatalmazás alapján kiadott 
 kormányrendelet:

 – a távmunkavégzésre és az otthoni 
 munkavégzésre vonatkozó részletes 
szabályokat

 – a kormányzati igazgatási létszámgazdál-
kodásról, valamint a kormányzati igazga-
tási szerveket és azok foglalkoztatottjait 
érintő egyes személyügyi kérdésekről 
88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

 – a kormánytisztviselő elismerésben való 
részesítésének feltételeit és az elisme-
réssel járó juttatás e törvényben meg 
nem határozott mértékét

 – a kormányzati igazgatási létszámgazdál-
kodásról, valamint a kormányzati igazga-
tási szerveket és azok foglalkoztatottjait 
érintő egyes személyügyi kérdésekről 
szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

 – a teljesítményértékelésre vonatkozó 
részletes szabályokat

 – a kormányzati igazgatási szerveknél 
foglalkoztatott kormánytisztviselők 
 teljesítményértékeléséről szóló  
89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

 – a kormánytisztviselő képzésére, 
 továbbképzésére, átképzésére, illetve 
közigazgatási vezetőképzésére, valamint 
a továbbképzés ágazati irányítására és 
felügyeletére vonatkozó szabályokat

 – a kormányzati igazgatási szervek kor-
mánytisztviselőinek kötelező képzéséről, 
továbbképzéséről, átképzéséről, valamint 
a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 
338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet

 – a kormányzati igazgatási szünet 
 időszakát –

 – a Közszolgálati Döntőbizottság szerveze-
tére és eljárására, határozatára, mű-
ködését támogató szervezetre, eljárási 
határidőkre, valamint a Közszolgálati 
Döntőbizottság jogállására, juttatásaira, 
továbbá a Közszolgálati Döntőbizottság 
tagjának összeférhetetlenségére vonat-
kozó részletes szabályokat

 – a Közszolgálati Döntőbizottságról szóló 
69/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

 – az elhelyezkedési korlátozással érintett 
ágazatokat és álláshelyeket, a korlátozás 
alóli mentesítés szabályait, valamint az 
ágazati tevékenységet főtevékenység-
ként végző gazdasági társaság meghatá-
rozásának szempontjait

–

 – a közszolgálati személyügyi nyilvántar-
tásokra, a munkaügyi nyilvántartásra és 
a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre 
vonatkozó részletes szabályokat

 – a közszolgálati személyügyi nyilván-
tartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a 
közszolgálati alkalmazottak és a mun-
kavállalók személyi irataira vonatkozó 
szabályokról, valamint a kormányzati 
igazgatási szervek álláshelyeinek nyil-
vántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet
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A Kormánynak adott felhatalmazás 
arra, hogy rendeletben határozza meg:

A felhatalmazás alapján kiadott 
 kormányrendelet:

 – a céljuttatásra vonatkozó részletes 
 szabályokat

 – a kormányzati igazgatási létszámgazdál-
kodásról, valamint a kormányzati igazga-
tási szerveket és azok foglalkoztatottjait 
érintő egyes személyügyi kérdésekről 
88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

 – a fegyelmi eljárásra vonatkozó részletes 
szabályokat

 – a kormányzati igazgatási létszámgazdál-
kodásról, valamint a kormányzati igazga-
tási szerveket és azok foglalkoztatottjait 
érintő egyes személyügyi kérdésekről 
szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet

 – az oktatási feladat ellátására kötött meg-
állapodás tartalmára vonatkozó részletes 
szabályokat

–

 – a nemzetközi közigazgatási szakértői 
 tevékenység tartalmát, típusát, ellátá-
sának feltételrendszerét, a nemzetközi 
közigazgatási szakértői tevékenység 
engedélyezésére és a célfeladattal 
kapcsolatos megállapodásra vonatkozó 
részletszabályokat

–

 – a kormányzati szolgálati jogviszony, a 
politikai szolgálati jogviszony, a biztosi 
jogviszony és a munkaviszony létesíté-
séhez és fennállásához kapcsolódóan 
a foglalkoztatottat, a hivatali szervezet 
vezetőjét és a munkáltatói jogkör gya-
korlóját terhelő tájékoztatási és egyéb 
kötelezettségekre vonatkozó szabályokat

–

 – azokat a nem rendszeres személyi jutta-
tásokat, amelyek tekintetében a kor-
mányzati igazgatási szervnek nem kell 
a kormányzati személyügyi igazgatásra 
kijelölt szervet előzetesen tájékoztatnia

–

 – a kinevezéstől eltérő ideiglenes foglal-
koztatásról szóló írásbeli munkáltatói 
intézkedés tartalmának megállapítására 
vonatkozó szabályokat

–

 – a 177. § (9) bekezdése szerinti nyilván-
tartás Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
általi működtetésének szabályait

–

 – az átalakulással létrejövő új kormányzati 
igazgatási szervnél foglalkoztatottak jog-
viszonyának átalakulásával kapcsolatos 
eljárási és egyéb átmeneti szabályait

 – az állami köznevelési közfeladat ellátásá-
ban fenntartóként részt vevő szervekről, 
valamint a Klebelsberg Központról szóló 
134/2016. (VI. 10.) Korm. rendelet
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A Kormánynak adott felhatalmazás 
arra, hogy rendeletben határozza meg:

A felhatalmazás alapján kiadott 
 kormányrendelet:

 – a kormányzati személyügyi igazgatás 
központi feladatait ellátó szerv és a 
személyügyi központ feladatait ellátó 
kormányzati igazgatási szerv részletes 
feladat- és hatáskörét, valamint a kor-
mányzati személyügyi igazgatás központi 
feladatait ellátó szervnek a Kormány 
munkáltatói feladatai ellátásában való 
közreműködésének részletes szabályait

 – a személyügyi központról, a kiválasztási 
eljárásról és a közzétételi eljárásról szóló 
70/2019. (IV. 4.) Korm. rendelet

 – az e törvényben meghatározott illetmé-
nyek alsó, illetve felső határánál maga-
sabb összegű alsó, illetve felső határt 
állapítson meg

–

 – határozza meg a 289. § szerinti szabad-
ságmegváltás eljárásrendjét és kifizeté-
sének szabályait

 – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. 
évi CXXV. törvény egyes átmeneti 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet

 – határozza meg a 286. § (5) bekezdése 
szerinti jövedelem számításának módját

 – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. 
évi CXXV. törvény illetménykülönbö-
zet-számítással összefüggő átmeneti 
rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 
32/2019. (III. 5.) Korm. rendelet

 – határozza meg a 296. § (8) bekezdése 
szerinti jövedelem számításának módját

 – a fővárosi és megyei kormányhivata-
loknál foglalkoztatottaknak a kormány-
zati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény szerinti illetménykülönbözet- 
számítással összefüggő átmeneti 
rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 
50/2020. (III. 20.) Korm. rendelet

 – határozza meg a hatóság egészeként 
kizárt járási (fővárosi kerületi) hivatal 
helyett eljáró másik járási (fővárosi ke-
rületi) hivatalt, illetve a hatóság egésze-
ként kizárt fővárosi és megyei kormány-
hivatal helyett eljáró másik fővárosi és 
megyei kormányhivatalt

–

63. táblázat: Kormányrendeleti szabályozásra való felhatalmazások  
tárgyuk szerinti bontásban

A következő táblázatban pedig azt gyűjtöttük össze, hogy a Kormánynak milyen 
tárgykörökben van felhatalmazása kijelölésre.
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A Kormánynak adott felhatalmazás 
arra, hogy rendeletben jelölje ki:

A felhatalmazás alapján kiadott 
 kormányrendelet:

 – a munkáltatói jogkör gyakorlóját

 – a fővárosi és megyei kormányhiva-
talokról, valamint a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. 
(IV. 23.) Korm. rendelet

 – a kormányzati személyügyi igazgatás 
központi feladatait ellátó szervet

 – a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet

 – a személyügyi központ feladatait 
 ellátó kormányzati igazgatási szervet

 – a személyügyi központról, a kiválasz-
tási eljárásról és a közzétételi eljá-
rásról szóló 70/2019. (IV. 4.) Korm. 
rendelet

 – a 33/A. § szerinti közös hivatali 
szervezet kialakítására feljogosított 
szerveket

 – a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendelet

 – a 177. § (10) bekezdése szerinti 
 vizsgaszervezőt –

64. táblázat: Kormányrendeleti kijelölésre vonatkozó felhatalmazások tárgykörük alapján

A törvény két olyan felhatalmazást is tartalmaz, melynek nem a Kormány a 
címzettje:

a) egyrészt felhatalmazást kapott a miniszterelnök, illetve az ügyvezető minisz-
terelnök arra, hogy rendeletben jelölje ki a miniszter hatáskörét gyakorló 
más minisztert, valamint irányítási jogkörrel ruházza fel a miniszterelnöki 
biztost;

b) másrészt felhatalmazást kapott a kormányhivatal irányítására rendeletben 
kijelölt miniszter (azaz a közigazgatás-szervezésért felelős miniszter), hogy 
rendeletben határozza meg a kormányablakok és az okmányirodák műkö-
désének személyi és technikai feltételeit.

282. § [Hatálybalépés]

(1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. ja-
nuár 1-jén lép hatályba.

(2) A 327. § 2019. január 2-án lép hatályba.
(3) A 296-323. §, a 325-326. §, a 328. § és a 330. § 2019. március 1-jén 

lép hatályba.

A Kit.-et az Országgyűlés 2018. december 12-én fogadta el, és 2018. december 
21-én került kihirdetésre a Magyar Közlönyben. Ehhez képes korainak tűnhet a 
2019. január 1-jei hatálybalépés. Azonban ahogyan azt a 283. § ismertetése során 
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bemutatjuk, a jogalkotó a törvény végrehajtására történő felkészüléshez körülbelül 
két és fél hónapot biztosított azáltal, hogy a Kit.-nek csak a kormányzati igazgatási 
szervekről szóló részét és a kormányzati személyügyi igazgatási központra vonat-
kozó részét rendelte el alkalmazni 2019. január 1-jétől. Annak ellenére tehát, hogy 
a Kit.-nek a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó ún. személyügyi-köz-
szolgálati jogi része is hatályba lépett 2019. január 1-jén, 2019. március 1-jéig a 
Kttv. szabályait kellett alkalmazni.

283. § [Átmeneti rendelkezés a törvény alkalmazása kezdetének 
időpontjához]

(1) E törvény rendelkezéseit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétel-
lel – 2019. március 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A 2. §-t, a 4. §-t, a Második Részt, a IX. Fejezetet, a (3)-(10) bekez-
dést, valamint a 284-291. §-t 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

(3) 2019. február 28-áig
a) az e törvény hatálybalépésekor főosztályvezető-helyettesi mun-

kakört betöltő kormánytisztviselő munkaköri feladatait elláthatja;
b) az e törvény hatálybalépésekor jogviszonyban álló vagy megbí-

zatást betöltő, e törvény szerinti politikai felsővezető, politikai 
vezető, biztosi jogviszonyban álló, szakmai felsővezető és szak-
mai vezető a munkaköri vagy megbízatásából eredő feladatait el-
láthatja;

c) a kormányhivatalok szakmai irányítására a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormány-
hivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továb-
biakban: Khtv.) 2018. december 31-én hatályos szabályait kell 
alkalmazni.

(4) 2019. február 28-áig
a) a központi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott kor-

mánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, politikai tanácsadó, 
po litikai főtanácsadó, kabinetfőnök, valamint a közigazgatási 
államtitkár és a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jog-
viszonyára a Kttv.,

b) a miniszterelnök, miniszter, államtitkár állami vezetői szolgálati 
jogviszonyára, a kormánybiztosra, miniszterelnöki biztosra, mi-
niszterelnöki megbízottra, miniszteri biztosra, a kormányzati fő-
hivatal és a központi hivatal vezetőjének és vezető-helyettesének 
jogviszonyára a Ksztv.,

c) a területi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott állami 
tisztviselő és állami ügykezelő állami szolgálati jogviszonyára az 
állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiak-
ban: Áttv.),
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d) a kormánymegbízott, a kormányhivatal főigazgatója és igazga-
tója, valamint a járási hivatal vezetője és vezetőjének helyettese 
jogviszonyára a Khtv.,

e) a kormányzati igazgatási szerv munkavállalójának munkaviszo-
nyára a Kttv.

2018. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A (4) bekezdés a)–b) és d)–e) pontja szerinti érintett – a (7) és (8) 

bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. február 28-áig a 2018. december 
1-jén őt megillető illetményére, illetve díjazására vagy munkabérére jo-
gosult.

(6) Ha az (5) bekezdés szerinti érintett illetménye a 2018. évre csökken-
tett mértékben került megállapításra, – a (7) és (8) bekezdésben foglalt 
kivétellel – 2019. február 28-áig a 2019. január 1-jén őt megillető illetmé-
nyére jogosult.

(7) Ha az (5) bekezdés szerinti érintett illetményében a (4) bekezdés 
szerint rá irányadó törvény rendelkezése folytán – a jogviszonyban töltött 
ideje alapján vagy idegennyelv-tudási pótlék megállapítása következté-
ben – 2018. december 2. és 2019. február 28. között változás áll be, 2019. 
február 28-áig az így megállapított illetményére jogosult.

(8) Ha az (5) bekezdés szerinti érintett 201 8. december 2. és 2019. feb-
ruár 28. között vezetői kinevezést kap vagy vezetői munkakörből nem ve-
zetői munkakörbe kerül, 2019. február 28-áig a kinevezés-módosításban 
megállapított illetményére jogosult.

(9) Ha az (5) bekezdés szerinti érintett jogviszonya 2018. december 1-je 
után jött létre, az (5) bekezdés alkalmazása során a kinevezési okirata 
szerinti illetményét kell figyelembe venni.

(10) Az e törvény hatálya alá tartozó szervekre és tisztségviselőkre 
2019. március 1-jétől a Ksztv.-nek csak azon rendelkezései alkalmazha-
tóak, amelyeket e törvény nem szabályoz.

1. Mint ahogyan azt az előző szakasznál már említettük, a Kit.-et 2019. március 
1-jétől kell alkalmazni. Ettől eltérően már 2019. január 1-jétől alkalmazandó volt 
a Kit. hatálya alá tartozó kormányzati igazgatási szerveket meghatározó szakasz, 
az egyes tisztségviselők tevékenységének irányítására vonatkozó szabályokat tar-
talmazó szakasz, a törvénynek a kormányzati személyügyi igazgatási központra 
vonatkozó része és az átmeneti rendelkezések. Ezekre a szabályokra ugyanis szük-
ség volt ahhoz, hogy a Kttv. szerinti jogviszony Kit. szerinti jogviszonnyá történő 
átalakulása előtt (azaz 2019. március 1. előtt) a törvény hatálya alá tartozó szer-
vek álláshelyei meghatározásra és besorolásra, majd az egyes foglalkoztatottakhoz 
hozzárendelésre kerülhessenek, és végül meg tudja állapítani a munkáltatói jogkör 
gyakorlója az álláshely besorolási kategóriájához tartozó illetménysávon belül a 
kormánytisztviselő illetményét.
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2. Az átmenet időszakának tekinthető hónapokban (2019 januárja és februárja) 
kormányzati igazgatási szervek dolgozóinak foglalkoztatási jogviszonyára annak 
a törvénynek a 2018. december 31. napján hatályos változatát kellett alkalmazni, 
amelynek hatálya alá 2018. december 31-én tartozott az érintett foglalkoztatott, 
függetlenül attól, hogy egyébként már – a Kit. általi módosítás miatt – 2019. január 
1-jétől nem terjedt ki az adott törvény hatálya az érintett személyre és a kormány-
zati igazgatási szervnél fennálló jogviszonyára.

 – közigazgatási államtitkár

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

 – helyettes államtitkár

 – központi kormányzati igazgatási 
szervnél foglalkoztatott kor-
mánytisztviselő és kormányzati 
ügykezelő

 – politikai tanácsadó és politikai 
főtanácsadó

 – kabinetfőnök

 – miniszterelnök

 – a központi államigazgatási szervekről, valamint 
a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásá-
ról szóló 2010. évi XLIII. törvény (Ksztv.)

 – miniszter

 – államtitkár

 – kormánybiztos

 – miniszterelnöki biztos

 – miniszterelnöki megbízott

 – miniszteri biztos

 – kormányzati főhivatal és a köz-
ponti hivatal vezetője és vezető-
helyettese

 – fővárosi és megyei kormányhi-
vatalnál foglalkoztatott állami 
tisztviselő és állami ügykezelő

 – az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. 
törvény (Áttv.)

 – kormánymegbízott
 – a fővárosi és megyei kormányhivatalok kiala-

kításával és a területi integrációval  összefüggő 
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. 
törvény (Khtv.)

 – kormányhivatal főigazgatója és 
igazgatója

 – járási hivatal vezetője és vezető-
jének helyettese

 – kormányzati igazgatási szerv 
munkavállalója

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

65. táblázat: Az egyes személyi körökre alkalmazandó törvények az átmeneti időszakban
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3. Mivel a Kit. nem ismeri a főosztályvezető-helyettesi álláshelyet és feladatkört, az 
átmeneti szabályok között biztosította a jogalkotó, hogy aki már a Kit. hatálybalé-
pésekor betöltötte a főosztályvezető-helyettesi munkakört, a munkaköri feladatait 
az átmeneti időszak végéig, azaz 2019. február 28-ig elláthassa.

Az átmeneti rendelkezések alapján az a politikai felső vezető, politikai vezető, 
biztosi jogviszonyban álló, szakmai felső vezető és szakmai vezető, aki a Kit. hatály-
balépésekor már ebben a jogviszonyban állt, vagy betöltötte ezen megbízatását, 
a munkaköri vagy megbízatásából eredő feladatait 2019. február 28-ig elláthatta.

Tekintettel arra, hogy a Kit. átalakította a kormányhivatalok szakmai irányításá-
nak rendjét, a törvényalkotó 2 hónap felkészülési időt e tekintetben is biztosított, 
így 2019. február 28-ig a Khtv. 2018. december 31-én hatályos szabályait kellett 
alkalmazni.

Mivel az álláshelyek első besorolása a foglalkoztatottak illetménye alapján tör-
tént, a Kit. rögzítette, hogy az átalakulási folyamat lezárulásáig, azaz 2019. február 
28-ig mindenki az őt 2018. december 1-jén megillető illetményére, illetve díjazá-
sára vagy munkabérére jogosult. Enélkül a szabály nélkül ugyanis könnyen elő-
fordulhatott volna, hogy a Kit. kihirdetése után – látva az illetmény jelentőségét –  
módosították volna a kormányzati igazgatási szervek az általuk foglalkoztattak 
illetményét annak érdekében, hogy minél magasabb besorolású álláshelyekre te-
gyenek szert. Kivételt képeztek ez alól a fővárosi és megyei kormányhivataloknál 
foglalkoztatott állami tisztviselők és állami ügykezelők; az ő esetükben ugyanis 
2019-ben nem változott az előmeneteli és az illetményrendszer, és – mint ahogyan 
azt később majd látni fogjuk – az álláshelyeik besorolására sem került sor.

Mivel a korábbi jogállási törvények (például Kttv.) ismerte a negatív irányba tör-
ténő illetményeltérítés – azaz illetménycsökkentés – lehetőségét, az előző bekez-
désben ismertetett szabály a 2018. december 1-jén még érvényes, de 2019. január 
1-jén már nem érvényes éves eltérítés miatt az alacsonyabb illetményét rögzítette 
volna a tisztviselőnek. Ezért rendelkezett úgy a jogalkotó, hogy ha az érintett illet-
ménye a 2018. évre csökkentett mértékben került megállapításra, 2019. február 
28-áig a 2019. január 1-jén őt megillető illetményére jogosult (az illetmény ugyanis 
az eltérítés szabályai szerint automatikusan visszaállt minden év január 1-jén a 
100%-os mértékre).

Tekintettel arra, hogy az illetményben 2018. december 1. és 2019. február 28. 
között bekövetkezhetett olyan változás, ami nem munkáltatói mérlegelésen, ha-
nem jogszabályon alapult, korrekciós tényezőként ezeket a törvény is elismerte. 
Így figyelembe kellett venni a 2018. december 1. utáni illetmény megállapítása 
során azt, ha a tisztviselő a jogviszonyban töltött ideje alapján magasabb fize-
tési fokozatba került ez átmeneti időszak alatt, vagy idegennyelv-tudási pótlék 
megállapítására került sor. Ugyanígy módosította a 2018. december 1-je állapot 
szerint megállapított és 2019. február 28-ig járó illetményt, ha ez idő alatt a kor-
mánytisztviselő vezetői kinevezést kapott, vagy vezetői munkakörből nem vezetői 
munkakörbe került, és emiatt az illetménye változott.

Akinek a kormányzati szolgálati jogviszonya 2018. december 1. és 2019. febru-
ár 28. között jött létre, értelemszerűen nem a 2018. december 1-jei illetményét, 
hanem a kinevezési okirata szerinti illetményét kellett figyelembe venni.



843

Zárórendelkezések (280–333. §)

Azon szervek és tisztségviselők esetében, akik 2019. január 1-jétől a Kit. hatá-
lya alá tartoztak, de a Ksztv. is állapított meg rájuk szabályt, ez utóbbi törvénynek 
2019. március 1-jétől csak azon rendelkezései voltak alkalmazhatóak, amelyeket a 
Kit. nem szabályoz.

284. § [Átmeneti rendelkezés az álláshelyek besorolásához]

(1) A Kormány – a 286. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak figyelembe-
vételével – megállapítja a kormánytisztviselők álláshelyhez rendelésének 
szempontjait.

(2) A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely az 
57. § (1) és (2) bekezdése szerinti besorolási kategóriák közül olyan beso-
rolási kategóriájú álláshelynek minősül, amelyik besorolási kategóriához 
a kormánytisztviselő a Kormány által az (1) bekezdés alapján meghatá-
rozott szempontok és a 286. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak alapján 
rendelhető.

(3) A kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő mi-
niszter az (1) bekezdés szerinti szempontok és a 286. § (1) és (2) be-
kezdésében foglaltak figyelembevételével 2019. február 5-éig javaslatot 
tehet – a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv útján – a Kor-
mány számára az általa vezetett minisztérium és az általa irányított vagy 
felügyelt kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyek 
(2) bekezdés szerinti besorolásának módosítására azzal, hogy a javas-
latnak tartalmaznia kell a javaslat elkészítése során figyelembe vett – a 
286. § (1) vagy (2) bekezdése szerinti – illetmény összegét.

(4) A (3) bekezdés szerinti javaslattétel során az 51. § (4) és (5) bekez-
dését megfelelően alkalmazni kell.

(5) A Kormány dönt a (3) bekezdés szerinti javaslatról és az elfogadott 
javaslatok figyelembevételével jóváhagyja a kormányzati igazgatási szer-
vek alaplétszámába tartozó álláshelyek (2) bekezdés szerinti besorolását.

(6)

1. A Kit. alkalmazásának elengedhetetlen feltétele volt, hogy a Kormány megha-
tározza, hogy az egyes kormányzati igazgatási szerveknek hány darab álláshelyük 
van. Majd ezt követően a Kormánynak minden egyes álláshelyet be kellett sorolnia 
a törvényben meghatározott kategóriák valamelyikébe (lásd az álláshelyalapú lét-
számgazdálkodásról szóló fejezetnél írt magyarázatainkat). Ez alól kivételt képez-
tek az álláshelykeret formájában megállapított álláshelyek és a kormányhivatalok 
álláshelyei. Mivel így is nagyjából 30-35 ezer álláshely besorolását kellett kevesebb 
mint egy hónap alatt elvégezni, a törvény leegyszerűsítette ezt a folyamatot azzal, 
hogy egy úgynevezett kiinduló állapotot generált. Ehhez a Kormány meghatározta 
a fordítókulcsot, azaz a kormánytisztviselők álláshelyhez rendelésének szempont-
jait.
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A fordítókulcs részét képezte a Kttv. és a Ksztv. szerinti egyes vezetői kategóri-
áknak és egyéb címeknek a Kit. szerinti megfeleltetése. Ez az esetek többségében 
egyértelmű volt, mivel a Kit. meghatározza, hogy az egyes vezetői feladatok milyen 
jogviszony keretében és milyen álláshelyen végezhetők. Így például a miniszter-
elnök, a miniszter és az államtitkár álláshelye a „politikai felső vezető” kategóri-
ába, a politikai tanácsadó és főtanácsadó, valamint a kabinetfőnök álláshelye a 
„tanácsadó” kategóriába, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos és a miniszteri 
biztos álláshelye pedig „biztosi jogviszonyban álló” kategóriába került besorolásra. 
A fordítókulcs szerepe azokban az esetekben értékelődött fel, amikor olyan vezetői 
tisztség, illetve cím átfordítására került sor, amit a Kit. már nem ismert. Így külön 
rendelkezni kellett a korábbi főosztályvezető-helyettesek és a különböző jelzővel 
megkülönböztetett tanácsadók (szakmai [fő]tanácsadó, közigazgatási [fő]tanács-
adó, miniszterelnöki [fő]tanácsadó, kormány[fő]tanácsadó) álláshelyeinek beso-
rolásáról. A főosztályvezető-helyettesek esetében a Kormány azt a megoldást vá-
lasztotta, hogy azoknak a főosztályvezető-helyetteseknek, akik korábban osztályt 
vezettek, a szakmai vezetői (osztályvezető) besorolású álláshelyet biztosította, míg 
az osztályt nem vezető főosztályvezető-helyettes álláshelye az illetményének meg-
felelő ügyintézői kategóriába került besorolásra. A tanácsadók esetében pedig az 
volt a rendezőelv, hogy a főtanácsadók a legmagasabb besorolású, míg a tanács-
adók a második legmagasabb besorolású ügyintézői álláshelyet kapják meg (ha-
csak a munkáltatói jogkör gyakorlója az álláshelyeknek a szerven belüli kiosztása 
során másképp nem döntött).

Azoknak az álláshelye, akik az átfordításkor nem voltak vezetők és címmel sem 
rendelkeztek, az illetményük alapján került besorolásra. Mivel a Kit. által megál-
lapított illetménysávok között átfedések vannak, az is előfordulhatott, hogy egy 
illetmény alapján kettő vagy akár három különböző kategóriába is besorolható lett 
volna az álláshely. Ezt a fordítókulcs úgy oldotta meg, hogy ha a kormánytisztviselő 
illetménye alapján az álláshely egyidejűleg három különböző kategóriába is beso-
rolható lett volna, akkor a három lehetséges kategória közül a középső kategóriába 
került besorolásra. Ha viszont a kormánytisztviselő illetménye elérte a középső 
besorolási kategóriához tartozó álláshely-illetménysáv felső negyedét, akkor a há-
rom lehetséges kategória közül a legmagasabba került az álláshely besorolásra. Ha 
a kormánytisztviselő illetménye alapján egyidejűleg két különböző kategóriába is 
besorolható lett volna az álláshely, abba a kategóriába került besorolásra, amely 
álláshely illetménysávjának középértékéhez a kormánytisztviselő illetménye köze-
lebb állt. Ha viszont a kormánytisztviselő illetménye elérte az alacsonyabb kate-
góriájú álláshely illetménysávjának felső negyedét, akkor az álláshely a magasabb 
kategóriába került besorolásra.

A Kit. garanciális szabályként állapította meg, hogy senkinek sem lehet kevesebb 
a Kit. szerint megállapításra kerülő új illetménye annál, mint amekkora összegre az 
érintett illetményként – ideértve az alapilletményt, az alapilletmény-eltérítést, az 
illetménykiegészítést, és az illetménypótlékot – a kinevezési okirat alapján 2018. 
december 1-jén jogosult volt azzal, hogy itt is figyelembe kellett venni a fentebb 
ismertetett – jogszabályon alapuló – korrekciós tételeket.
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2. A kiinduló állapot tehát nem jelentett mást, mint hogy a kormányzati igazgatási 
szerv alaplétszámába tartozó álláshely a törvény erejénél fogva olyan besorolási 
kategóriájú álláshelynek minősült, amelyik besorolási kategóriához a kormánytiszt-
viselő a fordítókulcs és az illetménye alapján rendelhető volt. Ez a művelet ennél 
természetesen a gyakorlatban sokkal bonyolultabb és időigényesebb volt, mivel 
minden minisztériumnak valamennyi, az általa foglalkoztatott, és a miniszter irá-
nyítása vagy felügyelete alá tartozó központi hivatal és kormányzati főhivatal által 
foglalkoztatott kormánytisztviselő vonatkozásában egyenként el kellett végezni az 
illetmény és a fordítókulcs szerinti megfeleltetést (ez a folyamat kapta az „ősfeltöl-
tés” nevet).

Miután az előzőekben ismertetett módon előállt minden egyes kormányzati 
 igazgatási szerv vonatkozásában a tényadatokon alapuló status quo, a miniszte-
rek lehetőséget kaptak arra, hogy a saját álláshelyeik és az általuk irányított vagy 
felügyelt központi hivatalok és kormányzati főhivatalok álláshelyei vonatkozásában  
– a rendelkezésükre álló költségvetési keret figyelembevételével – 2019.  február 
5-éig javaslatot tegyenek a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv 
(azaz a Miniszterelnöki Kormányiroda) útján a Kormány számára az álláshelyek 
 besorolásának módosítására. Ez a művelet a „felokosítás” néven vonult be a köz-
tudatba. Ez tehát lehetőséget teremtett arra, hogy egyes kormánytisztviselők 
 álláshelyei magasabb besorolási kategóriába kerüljenek, mint ami a fordítókulcs és 
a kormánytisztviselő illetménye alapján járt volna. Ennek jelentősége abban állt, 
hogy a Kormány egybekötötte a Kit. bevezetését a kormánytisztviselők bérfejlesz-
tésével, és a kormányzati igazgatási szervek a rendelkezésükre bocsátott többlet-
forrás terhére tudtak a felokosításra javaslatot tenni. Vegyük azonban azt észre, 
hogy ez még nem jelentette azt, hogy ténylegesen az a kormánytisztviselő fog 
magasabb besorolású álláshelyen dolgozni, illetve magasabb illetményt keresni, 
akinek a 2018. december 1-jei illetménye alapján az álláshely besorolásra, majd 
utána felokosításra került. Az egyes kormánytisztviselőknek az álláshelyhez tör-
ténő hozzárendelése ugyanis egy későbbi aktus, nevezetesen a beosztási okirat 
kiállí tása során valósult meg, ami mérlegelési lehetőséget biztosított a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának.

Az előzőekben bemutatott – a Miniszterelnöki Kormányiroda által koordinált – 
folyamat eredményeként kialakult álláshelykiosztást (azaz az álláshelyek számát 
és besorolási kategóriáját kormányzati igazgatási szervenként) a Kormány hagyta 
jóvá.

285. § [Átmeneti rendelkezés a jogviszonyok átalakulásához]

(1) 2019. március 1-jével
a) a központi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott kor-

mánytisztviselő, kormányzati ügykezelő, valamint a közigazga-
tási államtitkár és a helyettes államtitkár kormányzati szolgálati 
jogviszonya az e törvény szerinti kormányzati szolgálati jogvi-
szonnyá,
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b) a miniszterelnök, a miniszter, az államtitkár állami vezetői szol-
gálati jogviszonya az e törvény szerinti politikai szolgálati jogvi-
szonnyá, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos és a minisz-
teri biztos megbízatása az e törvény szerinti biztosi jogviszonnyá, 
a miniszterelnöki megbízott megbízatása ez e törvény szerinti 
megbízatássá,

c) a politikai tanácsadó és politikai főtanácsadó, valamint a kabinet-
főnök kormányzati szolgálati jogviszonya politikai szolgálati jog-
viszonnyá,

d) a területi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott állami 
tisztviselők és állami ügykezelők állami szolgálati jogviszonya az 
e törvény szerinti kormányzati szolgálati jogviszonnyá

alakul át.
(2) Az érintettet 2019. március 15-éig a jogviszony (1) bekezdés szerinti 

átalakulásáról tájékoztatni kell, részére az e törvény szerinti kinevezési 
okmányt ki kell állítani, illetményét a 286. § alapján meg kell állapítani.

(3) Az érintett a munkaköre alapján 2019. február 28-án ellátott felada-
tait mindaddig elláthatja, amíg az álláshelyén ellátandó feladatok vagy az 
álláshely betöltésének az 58. § (2) bekezdése szerinti szakmai feltételei 
meg nem változnak.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően a miniszterelnök, a miniszter, az állam-
titkár, a kormánymegbízott, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos és 
a miniszteri biztos jogviszonyának átalakulása nem érinti a megbízatást, 
illetve a kinevezést, továbbá a munkáltatói jogkör gyakorlója részéről nem 
keletkeztet tájékoztatási kötelezettséget.

(5) Az e törvény hatálya alá kerülő Kttv. szerinti kormányzati ügykezelő 
a jogviszonya az (1) bekezdés a) pontja szerinti átalakulásával kormány-
tisztviselőként kerül továbbfoglalkoztatásra, ha a kinevezés általános fel-
tételeinek megfelel. Ha a kormányzati ügykezelő a kinevezés általános fel-
tételeinek nem felel meg, jogviszonya a 114. § (3) bekezdésében foglaltak 
szerint szűnik meg.

(6) Az (1) bekezdéstől eltérően az érintett jogviszonya nem alakul át az 
e törvény szerinti jogviszonnyá, ha 2019. március 1. előtt kötött megálla-
podás, illetve valamelyik fél egyoldalú jognyilatkozata alapján e törvény 
hatálybalépését követően szűnik meg a jogviszony.

(7) Az érintett jogviszonyának az (1) bekezdés a) és d) pontja szerinti 
átalakulása esetén a jogviszonyt a próbaidő, a végkielégítésre és a szolgá-
lati elismerésre való jogosultság szempontjából, az (1) bekezdés c) pontja 
szerinti átalakulás esetén a próbaidő szempontjából folyamatosnak kell 
tekinteni.

(8) E törvény hatálybalépése és a 283. § (1) bekezdése szerinti alkalma-
zása nem szakítja meg a 2019. február 28-án fennálló jogviszonyból eredő 
igények elévülését.

(9) Az (1) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti érintettet – a (2) bekez-
dés szerinti okirat közlését követő öt munkanapon belül írásban benyúj-
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tott kérelmére – a 89. § (5) bekezdésének megfelelő alkalmazásával fel 
kell menteni azzal, hogy a kinevezés-módosítást megelőző illetményén a 
283. § (5)-(9) bekezdése szerinti illetményt kell érteni.

(10) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormányzati igazgatási szervnél 
foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát – hozzájárulásával – 2019. 
március 1-jével kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakíthatja át azzal, 
hogy az illetménye nem lehet kevesebb a munkavállalót 2018. december 
1-jén megillető munkabérnél. Amennyiben a munkaviszony 2018. decem-
ber 1. után jött létre, a jogviszony átalakítása esetén az illetmény nem 
lehet kevesebb a munkaszerződés szerinti munkabérnél.

1. A Kit. hatálya alá tartozó kormányzati igazgatási szerveknél 2019. március 
1-jén foglalkoztatottak jogviszonya a törvény erejénél fogva 2019. március 1-jén 
átalakult a Kit. szerinti jogviszonnyá az alábbiak szerint.

Személyi kör A jogviszony típusa
2019. március 1. előtt

A jogviszony típusa
2019. március 1-jétől

 – kormánytisztviselő
 – kormányzati ügykezelő
 – közigazgatási állam-

titkár
 – helyettes államtitkár

 – Kttv. szerinti 
 kormányzati szolgálati 
jogviszony

 – Kit. szerinti 
 kormányzati szolgálati 
jogviszony

 – miniszterelnök
 – miniszter
 – államtitkár

 – állami vezetői 
 szolgálati jogviszony

 – politikai szolgálati 
 jogviszony

 – kormánybiztos
 – miniszterelnöki biztos
 – miniszteri biztos

 – megbízatás  – biztosi jogviszony

 – miniszterelnöki meg-
bízott  – megbízatás  – Kit. szerinti megbízatás

 – politikai tanácsadó
 – politikai főtanácsadó
 – kabinetfőnök

 – Kttv. szerinti 
 kormányzati szolgálati 
jogviszony

 – politikai szolgálati 
 jogviszony

 – állami tisztviselő
 – állami ügykezelő

 – állami szolgálati 
 jogviszony

 – Kit. szerinti 
 kormányzati szolgálati 
jogviszony

66. táblázat: Az egyes személyi körök jogviszonytípusának változásai

2. Nem alakult azonban át annak a jogviszonya, akinek a 2019. március 1. előtt 
kötött megállapodás, illetve valamelyik fél egyoldalú jognyilatkozata alapján a Kit. 
hatálybalépését követően szűnt meg a jogviszonya.

Mivel a Kit. nem ismeri az ügykezelő kategóriát, a Kttv. szerinti kormányzati 
ügykezelők kormánytisztviselőként kerültek továbbfoglalkoztatásra, feltéve, hogy a 
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kinevezés Kit. szerinti általános feltételeinek megfeleltek. Ha a kormányzati ügyke-
zelő a kinevezés általános feltételeinek nem felelt meg, a Kttv. szerinti jogviszonya 
nem alakult át Kit. szerinti jogviszonnyá, hanem a törvény erejénél fogva megszűnt 
azzal, hogy az érintett végkielégítésre volt jogosult.

3. Tekintettel arra, hogy a jogviszonyok átalakulása a törvény erejénél fogva meg-
történt, azt nem kellett elfogadnia a tisztviselőknek. Az érintettet azonban 2019. 
március 15-éig tájékoztatni kellett a jogviszony átalakulásáról, és részére ki kel-
lett állítani az új kinevezési okmányt, amelyben meg kellett állapítani a kormány-
tisztviselő új illetményét is. A tájékoztatási kötelezettség teljesítésének módját a 
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény egyes átmeneti rendelke-
zéseinek végrehajtásáról szóló 16/2019. (II. 13.) Korm. rendelet úgy határozta 
meg, hogy azt a beosztási okiratban kell megtenni. Ugyanezen kormányrendelet 
egyértelművé tette azt is, hogy 2019. március 15-ig a kinevezési okmánynak csak 
a beosztási okirat részét kellett átadni a kormánytisztviselőknek, a jogviszony léte-
sítéséről rendelkező ún. létesítő okiratot nem kellett, mivel a Kit. szerinti jogviszo-
nyok nem új kinevezéssel, hanem ex lege átalakulással jöttek létre.

A miniszterelnököt, a minisztereket, az államtitkárokat, a kormánymegbízotta-
kat, a kormánybiztosokat, a miniszterelnöki biztosokat és a miniszteri biztosokat 
nem kellett a fentebb írt módon tájékoztatni a jogviszonyuk átalakulásáról.

Tekintettel arra, hogy a Kit. megszüntette a munkaköri leírást, és a kormány-
tisztviselő által ellátandó feladatot tulajdonképpen az álláshelyhez rendelt felada-
tok jelentik, amelyet szabályzatban kellett meghatározni a munkáltatói jogkör gya-
korlójának, az átmeneti rendelkezések lehetővé tették, hogy a kormánytisztviselő 
a korábbi munkaköre alapján 2019. február 28-án ellátott feladatait mindaddig 
elláthassa, amíg az álláshelyén ellátandó feladatok meg nem változnak. Ez azt 
jelentette, hogy a kormánytisztviselők az új feladatleírás elkészültéig az új jogvi-
szonyuk keretében is ugyanazt a munkát végezték, mint a jogviszony átalakulása 
előtt, hacsak a munkáltatói jogkör gyakorlója ettől eltérően nem rendelkezett. Az 
álláshelyen ellátandó feladatok meghatározásával egyidejűleg a munkáltatói jogkör 
gyakorlója az álláshely betöltésének szakmai feltételeit (például iskolai végzettség, 
szakképzettség, nyelvismeret, szakmai tapasztalatok) is meghatározhatta, de amíg 
ez nem történt meg, addig úgy kellett tekinteni, hogy a kormánytisztviselő megfelel 
az új álláshely betöltéséhez szükséges képesítési feltételeknek.

A központi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselő, 
kormányzati ügykezelő, valamint a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtit-
kár, továbbá a területi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott állami tiszt-
viselők és állami ügykezelők jogviszonyának átalakulása esetén a korábbi és a Kit. 
szerinti új jogviszonyt a próbaidő, a végkielégítésre és a szolgálati elismerésre való 
jogosultság szempontjából folyamatosnak kell tekinteni. A próbaidő tekintetében 
ugyanez vonatkozik a politikai tanácsadóra és a politikai főtanácsadóra, valamint a 
kabinetfőnökre. A jogfolytonosságot hivatott biztosítani azon rendelkezés is, mely 
szerint a Kit. hatálybalépése és alkalmazása nem szakította meg a 2019. február 
28-án fennálló jogviszonyból eredő igények elévülését.
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4. Ahogyan azt korábban említettük, a jogviszony átalakulása a törvény erejénél 
fogva végbement 2019. március 1-jén, amihez nem volt szükség a foglalkoztatot-
tak hozzájárulására. Mivel azonban a jogviszony tartalmát számos ponton alapve-
tően érintette a Kit. bevezetése (például változott a munkaidőre, szabadságra, jut-
tatásokra, illetményre, előmenetelre vonatkozó szabályozás), a törvény biztosította 
annak lehetőségét, hogy a felmentését kezdeményezhesse az, aki nem kívánt a 
megváltozott szabályok szerint tovább dolgozni a kormányzati igazgatási szervnél. 
Vissza kell itt utalnunk a kinevezés módosításának szabályait ismertető XIV. feje-
zetre, mivel a Kit. átmeneti rendelkezése a főszabályt rendeli alkalmazni a felmen-
tési kérelemmel kapcsolatosan, azzal az eltéréssel, hogy a felmentési kérelem joga 
a jogviszony átalakulásakor a kinevezésmódosításnál megállapított okok fennállása 
nélkül gyakorolható volt. A felmentési kérelmet a beosztási okirat közlését köve-
tő öt munkanapon belül lehetett írásban benyújtani. Aki a felmentését kérte, azt 
mérlegelés nélkül fel kellett menteni. Itt jegyezzük meg, hogy a felmentés termé-
szetesen nem visszamenőleges hatályú volt, így azoknak is átalakult 2019. március 
1-jén a jogviszonyuk a Kit. szerinti jogviszonnyá, akik a felmentésüket utóbb kér-
ték. A felmentési időre járó illetmény és a végkielégítés összegének megállapítása 
során azonban nem az új beosztási okirat szerinti illetményt kellett figyelembe 
venni, hanem a 2018. december 1-jei illetményt, amit a 2018. december 1. és 
2019. február 28. között jogszabály erejénél fogva bekövetkezett előmenetel, ve-
zetői kinevezés vagy annak megvonása, illetve a nyelvvizsgapótlék megállapítása 
miatt kellett korrigálni.

A kormányzati igazgatási szervnél 2019. március 1-jén foglalkoztatott munka-
vállaló munkaviszonya nem alakult át a törvény erejénél fogva kormányzati szol-
gálati jogviszonnyá. A jogalkotó azonban megteremtette annak lehetőségét, hogy 
a munkáltatói jogkör gyakorlója az ahhoz hozzájáruló munkavállaló munkaviszo-
nyát 2019. március 1-jével kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakítsa át. Bár az 
érintett munkavállaló hozzájárulása miatt nem volt különösebb jelentősége, de a 
törvény mégis rögzítette azt a garanciális szabályt, mely szerint a jogviszony át-
alakulását követően az érintett illetménye nem lehetett kevesebb, mint az őt 2018. 
december 1-jén megillető munkabére. Ha pedig a munkaviszony 2018. december 
1. után jött létre, a jogviszony átalakítása esetén az illetmény nem lehetett keve-
sebb a munkaszerződés szerinti munkabérnél.

286. § [Átmeneti rendelkezés az illetmény megállapításához]

(1) A 285. § (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti érintett e törvény sze-
rinti illetményét úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet kevesebb annál, 
mint amekkora összegre az érintett illetményként – ideértve az alapillet-
ményt, az alapilletmény-eltérítést, az illetménykiegészítést, és az illet-
ménypótlékot – a kinevezési okirat alapján 2018. december 1-jén jogosult 
volt azzal, hogy

a) a jogviszonyban töltött ideje alapján az illetmény összegében 
2018. december 1. után bekövetkező változást,
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b) a 2018. december 1. után megállapított idegennyelv-tudási pót-
lékot,

c) a 2018. december 1. utáni vezetői munkakörbe vagy vezetői 
munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés esetén a kineve-
zés-módosítás szerinti illetményt

figyelembe kell venni.
(2) Ha az érintett jogviszonya 2018. december 1. után jött létre, az (1) 

bekezdés alkalmazása során a kinevezési okirata szerinti illetményét kell 
figyelembe venni.

(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója 2019. február 15-ig megállapítja, 
hogy az érintett milyen besorolású álláshelyre kerül, és az érintett szá-
mára megállapított álláshely besorolási kategóriájához az 1. mellékletben 
meghatározott kereten belül – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figye-
lembevételével – megállapítja az érintett illetményét.

(4) A (3) bekezdés szerinti döntéshozatal során a munkáltatói jogkör 
gyakorlója figyelembe veszi a kormánytisztviselőnek a 2018. második fél-
évi teljesítményértékelését és éves minősítését.

(5) Az érintett (3) bekezdés alapján megállapított illetménye és az érin-
tettnek a 2019. január és február hónap után az ugyanazon munkáltatótól 
származó jövedelme közötti különbözetet az érintett 2019. márciusi illet-
ményével egyidejűleg kell kifizetni. A jövedelem számításának módját a 
Kormány rendeletben állapítja meg.

1. Ebben a fejezetben már többször esett szó arról, hogy a központi kormányzati 
igazgatási szerv kormánytisztviselőjének új, a Kit. alapján megállapított illetménye 
nem lehetett kevesebb annál, mint amekkora összegre az érintett illetményként 
a kinevezési okirat alapján 2018. december 1-jén jogosult volt. Mivel a Kit. az 
egységes és osztatlan illetmény rendszerét vezette be, megszüntetésre került az 
illetménykiegészítés, az illetménypótlék és az illetményeltérítés. Ezért rögzítette a 
törvény, hogy az illetmény Kit. alapján történő megállapítása során figyelembe kell 
venni a kormánytisztviselő alapilletmény túl azt az alapilletmény-eltérítést, illet-
ménykiegészítést és illetménypótlékot is, amire a kormánytisztviselő 2018. decem-
ber 1-jén jogosult volt. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az átirányítás keretében 
végzett helyettesítésért járó díj nem tartozott ebbe a körbe.

A 2018. december 1-jei állapot szerinti illetmény helyett a megemelt illetményt 
kellett figyelembe venni az új illetmény megállapítása során, ha a jogviszonyban 
töltött idő alapján – a Kttv. szabályai szerint – 2018. december 1. és 2019. feb-
ruár 28. között került magasabb fizetési fokozatba a kormánytisztviselő. További 
korrekciós tényezőt jelentett a 2018. december 1. után megállapított idegennyelv- 
tudási pótlék is.

Ha a kormánytisztviselőt 2018. december 1. után nevezték ki vezetőnek, vagy 
helyezték át vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe, az emiatt eszközölt 
kinevezésmódosítás szerinti illetményét kellett a Kit. szerinti illetmény megállapí-
tása során figyelembe venni.
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Ha az érintett jogviszonya 2018. december 1. után jött létre, a kinevezési okira-
ta szerinti illetményét kellett figyelembe venni.

Ezeket a szabályokat kellett alkalmazni a politikai tanácsadó és politikai főta-
nácsadó, valamint a kabinetfőnök vonatkozásában is.

2. A területi kormányzati igazgatási szervek (azaz a fővárosi és megyei kormány-
hivatalok) kormánytisztviselői számára viszont 2019 márciusában nem kellett új 
illetményt megállapítani, mivel ezen kormánytisztviselők vonatkozásában az Áttv. 
szerinti illetmény- és előmeneteli rendszert vette át a Kit.

3. Mindezen szabályok figyelembevételével a munkáltatói jogkör gyakorlójának 
2019. február 15-ig kellett megállapítania, hogy a kormánytisztviselő milyen be-
sorolású álláshelyre került. Ezt követően kerülhetett sor arra, hogy az adott beso-
rolási kategóriához tartozó illetménysávon belül megállapítsa a munkáltatói jogkör 
gyakorlója a kormánytisztviselő illetményének összegét. Az illetmény meghatáro-
zása során sem a kormánytisztviselő életkorát, sem az általa kormányzati szolgá-
lati jogviszonyban töltött időt, sem a végzettségét nem kellett figyelembe venni. 
Összesen csak két szabály kötötte meg a munkáltatói jogkör gyakorlójának kezét; 
az illetménynek – a fentebb írtak szerint – el kellett érnie a 2018. december 1-jei 
illetményt, és figyelembe kellett vennie a kormánytisztviselő 2018. második félévi 
teljesítményértékelését és a 2018. évi éves minősítését.

Tekintettel arra, hogy a Kit. már 2019. január 1-jén hatályba lépett, a törvény 
előírta, hogy a 2019. március 1-jével megállapított új illetmény és a 2019. január 
és február hónap után kifizetett, ugyanazon munkáltatótól származó jövedelem 
közötti különbözetre az érintett tisztviselő jogosult. A különbözet számításának 
módját a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény illetménykü-
lönbözet-számítással összefüggő átmeneti rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló 
32/2019. (III. 5.) Korm. rendelet állapította meg. Az illetménykülönbözet a 2019. 
márciusi illetménnyel egyidejűleg (azaz 2019 áprilisának elején) került kifizetésre.

287. § [Átmeneti rendelkezés a Magyar Kormánytisztviselői Karhoz]

(1) 2019. március 1. napjával a Magyar Kormánytisztviselői és Állami 
Tisztviselői Kar elnevezése Magyar Kormánytisztviselői Karra változik.  
E törvény hatálybalépése és a 283. § (1) bekezdése szerinti alkalmazása 
a köztestület jogállását, jogait és kötelezettségeit, valamint feladatait és 
választott tisztségviselőinek megbízatását nem érinti, a köztestület mű-
ködése folyamatos.

(2) Akinek a jogviszonya a 285. § (1) bekezdés a) és d) pontja alapján 
alakul át, és 2019. február 28-án a Magyar Kormánytisztviselői és Álla-
mi Tisztviselői Kar tagja volt, annak a Magyar Kormánytisztviselői Karral 
fennálló tagsági viszonyát folyamatosnak kell tekinteni.
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(3) A 2019. február 28-án induló vagy folyamatban lévő etikai eljárá-
sokat a Kttv. és a Magyar Kormánytisztviselői és Állami Tisztviselői Kar 
 Hivatásetikai Kódexének 2018. december 31-én hatályos szabályai alap-
ján kell lefolytatni. A 2019. február 28-án hatályban lévő etikai bünteté-
seket e törvény hatálybalépése és a 283. § (1) bekezdése szerinti alkal-
mazása nem érinti.

Mint ahogyan azt már korábban jeleztük, a Kit. hatályon kívül helyezte az Áttv.-t, 
és 2019. március 1-jén az állami szolgálati jogviszonyból kormányzati szolgálati 
jogviszony lett, az állami tisztviselőkből és az állami ügykezelőkből pedig kormány-
tisztviselő. Ezzel összefüggésben a korábbi Magyar Kormánytisztviselői és Állami 
Tisztviselői Kar elnevezése 2019. március 1-jén Magyar Kormánytisztviselői Karra 
változott. A Kit. hatálybalépése a Magyar Kormánytisztviselői Kar köztestületi jog-
állásán nem változtatott, a Kar jogait és kötelezettségeit, valamint feladatait és 
választott tisztségviselőinek megbízatását nem érintette.

Akár központi, akár területi kormányzati igazgatási szervnél dolgozott a kor-
mánytisztviselő, a Magyar Kormánytisztviselői Karral fennálló tagsági viszonyát 
folyamatosnak kellett tekinteni, ha 2019. február 28-án a Magyar Kormánytiszt-
viselői és Állami Tisztviselői Kar tagja volt.

A törvény rögzítette továbbá azt is, hogy a 2019. február 28-án indult vagy 
 akkor már folyamatban volt etikai eljárásokat a Kttv. és a Magyar Kormánytiszt-
viselői és Állami Tisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexének 2018. december 31-én 
hatályos szabályai alapján kellett lefolytatni. A 2019. február 28-án hatályban lévő 
etikai büntetéseket a Kit. hatálybalépése és alkalmazása nem érintette.

288. § [Átmeneti rendelkezés a kormányzati szolgálati jogviszony 
tartalmához]

(1) E törvény hatálybalépése és a 283. § (1) bekezdése szerinti alkalma-
zása a 2019. február 28-án hatályban lévő határozott idejű áthelyezésre, 
illetve kirendelésre vonatkozó háromoldalú megállapodásokat nem érinti. 
A határozott idejű áthelyezés, illetve a kirendelés megszűnésekor az érin-
tett a felek megállapodása szerinti kormányzati igazgatási szervnél kerül 
továbbfoglalkoztatásra.

(2) A legkésőbb 2019. február 28-án elrendelt kiküldetésre és kormány-
zati érdekből történő kirendelésre a Kttv. 2018. december 31-én hatályos 
szabályait kell alkalmazni.

(3) A 2019. február 28-án folyamatban lévő próbaidő a jogviszony létesí-
tésekor kikötött időtartamban áll fenn.

(4) A 2018. december 31-én fennálló közigazgatási alapvizsga vagy 
közigazgatási szakvizsga kötelezettséget a Kttv., a közigazgatási tanul-
mányok szakirányú szakképzettség vagy a kormányzati tanulmányok 
szakirányú szakképzettség megszerzésére vonatkozó kötelezettséget az 
Áttv. 2018. december 31-én hatályos rendelkezéseinek megfelelően kell, 
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a 2019. január 1. és február 28. között keletkező kötelezettséget a Kttv. 
és az Áttv. 2018. december 31-én hatályos rendelkezéseinek megfelelően 
lehet teljesíteni.

(5) A 2018. december 31-én fennálló továbbképzési kötelezettséget a 
(4) bekezdés szerint kell, a 2019. január 1. és február 28. között keletkező 
továbbképzési kötelezettséget a (4) bekezdés szerint lehet teljesíteni.

(6) A 2019. február 28-án fennálló tanulmányi szerződést és munkáltatói 
kölcsön szerződést e törvény hatálybalépése és 283. § (1) bekezdése sze-
rinti alkalmazása nem érinti.

(7) A 2018. február 28-án folyamatban lévő fegyelmi, illetve kártérítési 
eljárást az eljárás megindulásakor hatályos szabályok szerint kell lefoly-
tatni azzal, hogy a fegyelmi eljárásban a 166. § (2) bekezdése szerinti 
fegyelmi büntetést lehet kiszabni.

(8) Az a kormánytisztviselő, aki 2019. március 1-jét megelőzően a Kttv. 
szerinti címadományozásban részesült vagy 2019. február 28-án főtanács-
adói vagy tanácsadói munkakört tölt be, 2019. március 1-jétől e cím hasz-
nálatára nem jogosult.

(9) A Kttv. alapján megállapított munkaidőkerettel 2019. március 31-
éig el kell számolni. A rendkívüli munkaidő teljesítésének ellenértékeként 
járó, 2019. február 28-án meglévő, ki nem adott szabadidőt 2019. március 
1-jét követő harminc napon belül ki kell adni, ha ez nem lehetséges, meg 
kell váltani. A megváltás mértéke a 286. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
illetménynek a szabadidőre járó arányos összege.

(10) A kormányzati igazgatási szerv szabályzatában foglaltak szerint 
nyújtott visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatások a 2018. 
december 31-én hatályos szabályok szerint a 148. § (2) bekezdése szerinti 
kormányrendelet hatálybalépéséig nyújthatóak.

(11) A 2019. február 28-ával bezárólag létesített ösztöndíjas jogviszony-
ra a Kttv. 2018. december 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni a 
jogviszony fennállásáig.

(12) A 117. § (1)-(5) bekezdése csak az e törvény alapján 2019. március 
1-jével vagy ezt követően jogviszonyt létesítők esetében alkalmazható.

(13) A 2019. május 31-én fennálló, be nem jelentett, e törvény alapján 
engedély-, illetve bejelentés-kötelessé váló gyakorolható tevékenység, 
valamint közérdekű önkéntes tevékenység esetében az engedély iránti 
 kérelmet, illetve a bejelentést 2019. június 30-ig kell a kormánytisztvi-
selőnek előterjesztenie, illetve megtennie.

(14) Az e törvény hatálybalépését megelőzően miniszteri vagy államtit-
kári kabinetet főosztályvezetőként vezető kabinetfőnök jogviszonyának 
politikai szolgálati jogviszonnyá alakulása nem érinti a kabinetfőnök szol-
gálati elismerésre való jogosultságát.

1. Ahogyan azt már korábban említettük, a Kit. megszüntette a határozott idejű 
áthelyezés jogintézményét, és átalakította kirendelés szabályait is. Mindez azon-
ban nem érintette az áthelyezés, illetve a kirendelés tárgyában 2019. március 1. 
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előtt – a Kttv. alapján megkötött – háromoldalú megállapodásokat. A határozott 
idejű áthelyezés, illetve a kirendelés megszűnésekor az érintett kormánytisztviselő 
annál a kormányzati igazgatási szervnél került, illetve kerül továbbfoglalkoztatásra, 
amelyiket a felek megállapodásban megjelölték.

A legkésőbb 2019. február 28-án elrendelt kiküldetésre és kormányzati érdek-
ből történő kirendelésre a Kttv. 2018. december 31-én hatályos szabályait kellett, 
illetve kell alkalmazni.

2. Ha valaki 2019. február 28-án már a próbaidejét töltötte, a folyamatban lévő 
próbaidő a jogviszony létesítésekor kikötött időtartamban állt fenn továbbra is, azaz 
a jogviszony átalakulása nem érintette a próbaidőt, az nem kezdődött el elölről.

3. Mint ahogy arra a XV. fejezetben utaltunk, a Kit. megszüntette a közigazgatási 
alapvizsga és a közigazgatási szakvizsga letételére irányuló kötelezettséget. Az a 
kormánytisztviselő azonban, akinek már 2018. december 31-én fennállt a vizsga-
kötelezettsége, azt 2019. március 1. után is a Kttv. szabályai szerint kellett teljesí-
teni. Ugyanez vonatkozott a közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettség 
és a kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettség megszerzésére is azzal, 
hogy ezeket az állami tisztviselőkről szóló törvény 2018. december 31-én hatályos 
rendelkezéseinek megfelelően kellett teljesíteni. Ha azonban a vizsgakötelezettség 
2019. január 1. és február 28. között keletkezett, azt már nem volt kötelező teljesí-
teni. Ha viszont a kormánytisztviselő úgy döntött, hogy leteszi az alapvizsgát vagy 
a szakvizsgát, illetve megszerzi a szakképzettséget, akkor azt ő is a Kttv., illetve 
az állami tisztviselőkről szóló törvény 2018. december 31-én hatályos rendelkezé-
seinek megfelelően teljesíthette. Ugyanez volt a rendezőelv a továbbképzési köte-
lezettség teljesítése tekintetében is.

A Kit. hatálybalépése és alkalmazása nem érintette, illetve nem érinti azokat 
a tanulmányi szerződéseket és munkáltatóikölcsön-szerződéseket, amelyek 2019. 
február 28-án fennálltak.

4. A Kit. és az R6. jelentősen átalakította a fegyelmi eljárás szabályait. Ezért a 
törvény rögzítette, hogy azokat a fegyelmi eljárásokat, amely 2018. február 28-án 
folyamatban voltak, az eljárás megindulásakor hatályos szabályok szerint kellett 
lefolytatni. Viszont a korábban hatályos szabályok szerint lefolytatott eljárásban is 
a Kit. szerinti fegyelmi büntetést (megrovás, illetménycsökkentés besorolási kate-
górián belül, vezetői álláshelyről nem vezetői álláshelyre helyezés, hivatalvesztés). 
Ennek az az oka, hogy a Kttv. szerinti fegyelmi büntetések nem illeszkednek a Kit. 
szerinti álláshelyalapú rendszerbe, így azokat nem lehetett volna 2019. március 
1-jétől végrehajtani, így például az előmeneteli rendszerben – annak megszűnése 
miatt – már nem lehet a várakozási időt meghosszabbítani, vagy nem lehet az 
előmeneteli rendszerben egy fizetési fokozattal visszavetni az érintett kormány-
tisztviselőt.

Azokat a kártérítési eljárásokat, amelyek 2018. február 28-án folyamatban vol-
tak, szintén az eljárás megindulásakor hatályos szabályok szerint kellett lefolytatni.
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5. Volt már szó róla, hogy a különböző törvények alapján 2019. március 1. előtt 
adományozható címeket a Kit. megszüntette. Ehhez kapcsolódóan a Kit. annak 
lehetőségét is kizárta, hogy az a kormánytisztviselő, aki 2019. március 1-jét meg-
előzően a Kttv. szerinti címadományozásban részesült, vagy 2019. február 28-án 
főtanácsadói vagy tanácsadói munkakört töltött be, 2019. március 1-jét követően 
ezen címet használja.

6. A munkaidőre vonatkozó átmeneti szabályok között a Kit. előírta, hogy a Kttv. 
alapján megállapított munkaidőkerettel 2019. március 31-éig el kell számolni.  
A rendkívüli munkaidő teljesítésének ellenértékeként járó, 2019. február 28-án 
meglévő, ki nem adott szabadidőt pedig 2019. március 1-jét követő harminc na-
pon belül kellett kiadni. Ha ez nem volt lehetséges, a szabadidőt pénzben meg 
kellett váltani azzal, hogy a megváltás során kifizetésre kerülő összeg megálla-
pításánál a kormánytisztviselő 2018. december 1-jei – szükség szerint a fentebb 
ismertetett módon korrigált – illetményével kellett számolni.

7. A Kit. átalakította az illetményen kívüli juttatások rendszerét is. Tekintettel azon-
ban arra, hogy a visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő juttatások mértéké-
vel és igénybevételével kapcsolatos részletszabályokat a Kormány rendelete álla-
pította meg, a Kit. biztosította a kormányzati igazgatási szervek számára annak 
lehetőségét, hogy ezen kormányrendelet hatálybalépéséig a régi szabályok szerint 
nyújthassanak a kormánytisztviselők részére olyan juttatásokat, amelyek a szerv 
közszolgálati vagy egyéb szabályzatában szerepeltek. A törvény által hivatkozott 
végrehajtási rendelet, azaz az R6. 2019. április 24-én lépett hatályba azzal, hogy 
annak rendelkezéseit csak a Korm. rendelet hatálybalépését követően megállapí-
tott juttatások tekintetében kellett, illetve kell alkalmazni. A Korm. rendelet hatály-
balépését megelőzően benyújtott, támogatásra irányuló kérelmeket még a benyúj-
táskor hatályos előírások szerint kellett elbírálni.

8. A 2019. február 28-ig létesített ösztöndíjas jogviszonyra a Kttv. 2018. december 
31-én hatályos rendelkezéseit kellett, illetve kell alkalmazni mindaddig, amíg a 
jogviszony fennállt, illetve fennáll.

9. A XVII. fejezetben ismertetett elhelyezkedési korlátozást csak azokban a jogvi-
szonyokban lehet alkalmazni, amelyek a Kit. alapján 2019. március 1-jén vagy ezt 
követően jöttek, illetve jönnek létre.

10. Mint ahogyan azt a XV. fejezetben már részletesen bemutattuk, a Kit. az ún. 
gyakorolható tevékenységek (ide értendő a tudományos, oktatói, művészeti, lekto-
ri, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló jogvi-
szony, a nevelőszülői foglakoztatási jogviszony és az állami projektértékelői jogvi-
szony) tekintetében előírta, hogy előzetesen írásban be kell jelenteni a munkáltatói 
jogkör gyakorlója felé. Ha a gyakorolható tevékenységet a kormánytisztviselő rész-
ben vagy egészben a munkaidőben végzi, azt előzetesen engedélyeztetni kell. Mivel 
korábban ezeket a jogviszonyokat nem kellett bejelenteni, illetve engedélyeztetni, 
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a jogalkotó 2019. június 30-át állapította meg a bejelentési, illetve az engedélyez-
tetési kötelezettség teljesítésének határidejeként. Ez a kötelezettség azonban nem 
nyúlt vissza 2019. március 1-jére, hanem az csak a 2019. május 31-én fennálló és 
be nem jelentett, illetve nem engedélyezett jogviszonyokra terjedt ki. Ugyanezt az 
eljárásrendet kellett alkalmazni a közérdekű önkéntes tevékenységre is.

11. A Kit. hatálybalépését megelőzően miniszteri vagy államtitkári kabinetet főosz-
tályvezetőként vezető kabinetfőnök jogviszonyának politikai szolgálati jogviszony-
nyá alakulása nem érinti a kabinetfőnök szolgálati elismerésre való jogosultságát.

289. § [Átmeneti rendelkezés a szabadság megváltásához]

(1) A 283. § (4) bekezdés a), c) és – a kormánymegbízott kivételével – d) 
pontja szerinti érintett részére a 2018. december 31-én meglévő szabad-
ságát 2018. december 31-ét követően – (4) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – nem lehet kiadni.

(2) Az érintett 2018. december 31-én meglévő, ki nem adott szabadsá-
gát – a Kormány rendeletében meghatározottak szerint – meg kell váltani.

(3) A (2) bekezdés szerinti megváltás során az érintett 283. § (5)–(9) 
bekezdése szerinti illetményével kell számolni.

(4) A 2018. december 31-én szülési szabadságon, vagy a gyermek ápolá-
sa, gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadságon lévő érin-
tett azon szabadságát, amelyre 2018. december 31-ig jogosultságot szer-
zett, az érintett döntése szerint távollétének megszűnését követő

a) 2 éven belül ki kell adni, vagy
b) 30 napon belül meg kell váltani.

A Kit. egyik új eleme, hogy egyértelműen rögzítette; a szabadságot – jogviszony 
megszűnésének, illetve megszüntetésének, valamint a Kit. 129. § (22) bekezdésé-
ben foglalt lehetőség kivételével – pénzben megváltani nem lehet, és a szabadság 
nem halmozódhat [Kit. 129. § (11) bek.].

Tekintettel arra, hogy a kormánytisztviselők a korábbi szabályok alapján évről 
évre halmozták az esedékesség évében ki nem vett szabadságnapokat, továbbá 
arra, hogy a Kit. szabályai szerint az összegyűlt szabadságot a kormánytisztviselő 
részére sem kiadni, sem pénzben kifizetni nem lehetett volna, szükséges volt ren-
delkezni a felhalmozott szabadságok sorsáról.

Annak érdekében, hogy ne érje érdeksérelem a kormánytisztviselőket, a Kor-
mány úgy döntött, hogy az átmeneti időszak alatt pénzben megváltja a felhalmo-
zott szabadságot (ideértve az alap- és a pótszabadságot egyaránt) az érintettek 
számára. Ez alól kivételt képeztek a miniszterelnök, a miniszterek, az álamtitkárok, 
a kormánybiztosok, a miniszterelnöki biztosok, a miniszterelnöki megbízottak és a 
kormánymegbízottak. A szabadságmegváltás bonyolultságát mutatja, hogy a Kor-
mány külön rendeletben, nevezetesen a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
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CXXV. törvény egyes átmeneti rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 16/2019. 
(II. 13.) Korm. rendeletben szabályozta annak módszertanát és eljárásrendjét.

A szabadságmegváltás szempontjából a határvonal 2018. december 31. napja 
volt; az érintett 2018. december 31-én meglévő, ki nem adott szabadságát kel-
lett megváltani. Annak érdekében, hogy a szabadságmegváltást pár hét alatt elő 
lehessen készíteni, a törvény befagyasztotta a 2018. december 31-i állapotot; az 
ezen a napon meglévő szabadságot 2018. december 31-ét követően már nem le-
hetett kiadni. Ez alól csak az eset képezett kivételt, amikor 2018. december 31-én 
szülési szabadságon, vagy a gyermek ápolása, gondozása céljából igénybe vett 
fizetés nélküli szabadságon volt az érintett kormánytisztviselő. Ugyanis ezen kor-
mánytisztviselő választhatott, hogy a 2018. december 31-én meglévő szabadságát 
a távollétének megszűnését követő 2 éven belül felhasználja, vagy inkább annak 
pénzbeli megváltását kéri. Ez utóbbi esetben a kormánytisztviselő munkába állásá-
tól számított 30 napon belül kell, illetve kellett megváltani a szabadságát.

A szabadság megváltása során az érintettnek a 2018. december 1-jei illetmé-
nyével, illetve munkabérével kellett számolni, amit a fentebb ismertetett esetben 
(előmenetel, idegennyelv-tudási pótlék, vezetői megbízatás, új jogviszony) és mó-
don kellett korrigálni.

A szabadságmegváltás összegét legkésőbb 2019. március 15-ig, egy összegben 
kellett minden érintett részére kifizetni.

290. § [Átmeneti rendelkezés a 2019. évi szabadsághoz]

(1) Az érintett 2019 januárjában és februárjában a Ksztv., a Khtv., a 
Kttv., illetve az Áttv. szerinti 2019. évi szabadságának időarányos részére 
jogosult.

(2) Az érintett 2019. március 1-jétől 2019. december 31-ig az e törvény 
szerinti alapszabadságának és pótszabadságának időarányos részére jo-
gosult.

(3) A kormánytisztviselő az e törvénynek a szabadság kiadásáról szóló 
rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával az (1) bekezdés szerinti idő-
szakban igénybe veheti az e törvényben számára egy naptári évre megál-
lapított alapszabadságát.

(4) Az (1) bekezdés szerinti szabadságnak az (1) bekezdés szerinti idő-
szakban ki nem adott része 2019. február 28-a után is kiadható azzal, 
hogy erre a szabadságra e törvény alapszabadságra vonatkozó rendelke-
zéseit kell alkalmazni.

Tekintettel arra, hogy a Kit. mind az éves szabadság mértékét, mind a szabadsá-
golás rendjét megváltoztatta, 2019. március 1-jével új időszámítás kezdődött a 
szabadságolás vonatkozásában a kormányzati igazgatási szerveknél. Ennek érde-
kében azonban a tárgyévet meg kellett bontani, ezért a Kit. úgy rendelkezett, hogy 
az érintett 2019 januárjában és februárjában még a foglalkoztatási jogviszonyára 
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irányadó korábbi törvény (Ksztv., a Khtv., a Kttv., Áttv.) szabályai szerint jogosult a 
2019. évi szabadságának időarányos részére.

A jogviszony átalakulásának napjától, azaz 2019. március 1-jétől az év végéig 
azonban már a Kit. szerinti alapszabadság és pótszabadság időarányos részére volt 
jogosult a foglalkoztatott.

Mivel azonban vannak olyan kormánytisztviselők, akik inkább a téli időszakban 
szeretnek hosszabb időt szabadságon tölteni (például síelés miatt), a jogalkotó 
biztosította annak lehetőségét, hogy a kormánytisztviselő 2019 januárjában és feb-
ruárjában több munkanapot vegyen igénybe, mint amennyi a fentebb ismertetett 
szabályok alapján erre az időszakra arányosan járt volna neki. Az így kivett szabad-
ság a kormánytisztviselő Kit. szerinti, 2019-ben esedékes alapszabadságát (azaz a 
20 munkanapnak a 2019-ben járó időarányos részét) terhelte.

Ha viszont a kormánytisztviselő a 2019 januárjára és februárjára járó szabad-
ságát nem vette teljes mértékben igénybe, az a jogviszony átalakulása miatt nem 
veszett el. Az ezen időszakban megmaradt szabadság ugyanis 2019. február 28. 
után is kiadható volt azzal, hogy erre a szabadságra Kit.-nek az alapszabadságra 
vonatkozó rendelkezéseit kellett alkalmazni.

291. § [Megfeleltetési rendelkezés]

(1) Ahol jogszabály a Ksztv. 2018. december 31-én hatályos szabályai 
szerinti

a) kormányhivatalt említ, azon az e törvény szerinti kormányzati fő-
hivatalt,

b) állami vezetőt említ, azon az e törvény szerinti politikai felsőve-
zetőt, közigazgatási államtitkárt és helyettes államtitkárt,

c) állami vezetői szolgálati jogviszonyt említ, azon az e törvény sze-
rinti politikai szolgálati jogviszonyt,

d) politikai vezetőt említ, azon az e törvény szerinti politikai felső-
vezetőt,

e) szakmai vezetőt említ, azon az e törvény szerinti közigazgatási 
államtitkárt és helyettes államtitkárt

kell érteni.
(2)
(3) Ha jogszabály

a) 
b) 
c) a miniszterelnök közcélú felajánlásaira, adományaira vonatkozó 

Ksztv. szerinti szabályokat rendeli alkalmazni, jogszabály eltérő 
rendelkezése hiányában 2020. december 31-éig a Ksztv. minisz-
terelnök közcélú felajánlásaira, adományaira vonatkozó szabá-
lyok

az irányadóak.
(3a)
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(4)
(5) Ahol jogszabály állami tisztviselőt, illetve állami ügykezelőt említ, 

azon az e törvény szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal kormány-
tisztviselőjét kell érteni.

(6) Ahol jogszabály kormányzati főhivatal vagy központi hivatal veze-
tőjének illetménye tekintetében az államtitkárra vonatkozó szabályokat 
rendeli alkalmazni, a 244. § (1) bekezdésében, illetve a 247. § (1) bekez-
désében foglaltakat kell irányadónak tekinteni.

Annak érdekében, hogy meg lehessen különböztetni a területi kormányzati igaz-
gatási szervnek minősülő kormányhivatalt a központi kormányzati igazgatási 
szervnek minősülő kormányhivataltól, az utóbbit átnevezte a Kit. kormányzati fő-
hivatalnak. Erre tekintettel rögzíti a törvény, hogy ahol jogszabály a Ksztv. 2018. 
december 31-én hatályos szabályai szerinti kormányhivatalt említ, azon a kor-
mányzati főhivatalt kell érteni.

A korább szabályozás (Ksztv.) ismerte az állami vezető kategóriát, amely a 
miniszterelnököt, a minisztert, az államtitkárt, a közigazgatási államtitkárt és a 
helyettes államtitkárt foglalta magában. Az állami vezetőn belül külön csoportot 
alkottak a politikai vezetők (miniszterelnök, miniszter, államtitkár) és a szakmai 
vezetők (közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár). A Kit. ettől eltérő ter-
minológiát használ; politikai szolgálati jogviszonyban álló politikai felsővezető a 
miniszterelnök, a miniszter és az államtitkár, míg a közigazgatási államtitkár és 
helyettes államtitkár kormányzati szolgálati jogviszonyban álló szakmai felsőve-
zető. Mindezen változásra tekintettel a Kit. az alábbi megfeleltetést tartalmazza.

Más jogszabály által használt kifejezés Kit. szerinti megfelelője

 – állami vezető
 – politikai felső vezető,
 – közigazgatási államtitkár, és
 – helyettes államtitkár

 – állami vezetői szolgálati jogviszony  – politikai szolgálati jogviszony

 – politikai vezető  – politikai felső vezető

 – szakmai vezető  – közigazgatási államtitkár, és
 – helyettes államtitkár

67. táblázat: Más jogszabályok által használt kifejezések megfeleltetése a Kit.-ben

Ha jogszabály a miniszterelnök közcélú felajánlásaira, adományaira vonatko-
zó Ksztv. szerinti szabályokat rendeli alkalmazni, jogszabály eltérő rendelkezése 
hiányában 2020. december 31-éig a Ksztv. miniszterelnök közcélú felajánlásaira, 
adományaira vonatkozó szabályok az irányadóak.
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Ahogyan azt már korábban említettük, az állami tisztviselők állami szolgálati 
jogviszonya 2019. március 1-jén kormányzati szolgálati jogviszonnyá alakult át, 
továbbá az állami tisztviselők és az állami ügykezelők kormánytisztviselők lettek. 
Ezzel összefüggésben rögzíti a törvény, hogy ahol jogszabály állami tisztviselőt, 
illetve állami ügykezelőt említ, azon a Kit. szerinti fővárosi és megyei kormányhiva-
tal kormánytisztviselőjét kell érteni.

A Kit. 244. §-ának és 247. §-ának a 2019. július 1-jén hatályba lépett módo-
sításáig a kormányzati főhivatal vezetőjének és a központi hivatal vezetőjének az 
illetménye az államtitkári illetményhez igazodott. A 2019. évi LIX. törvény által 
eszközölt módosítás következtében a Kit. szerint az érintett vezetők nem államtit-
kári, hanem közigazgatási államtitkári illetményre jogosultak. Ehhez kapcsolódik 
az a szabály, mely szerint ha egy jogszabály a kormányzati főhivatal vagy központi 
hivatal vezetőjének illetménye tekintetében az államtitkárra vonatkozó szabályokat 
rendeli alkalmazni, akkor a Kit. szabályait kell irányadónak tekinteni (azaz hiába 
mond más jogszabály államtitkári illetményt, az érintett vezető mégis közigazgatá-
si államtitkári illetményre jogosult).

292-294. §

Ezek a szakaszok az alábbi törvények módosításait tartalmazták annak érdekében, 
hogy a Kit. és az érintett törvények közötti összhangot megteremtsék:

−	 a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az ál-
lamtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (Ksztv.);

−	 a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.);
−	 a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő tör-
vénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (Khtv.).

Tekintettel arra, hogy ezek a szabályok már beépültek a módosított törvények-
be, ezek részletes ismertetését mellőzzük.

295. § [Átmeneti rendelkezés egyes, illetményre vonatkozó szabá-
lyokhoz]

(1) A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. 
évi CLXXXV. törvény 117. § (3) bekezdése szerinti helyettes államtitkári 
illetmény alatt – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – 2019. július 
1-jéig a helyettes államtitkár Kttv. 2018. december 31-én hatályos rendel-
kezései szerinti illetményét kell érteni.

(2) A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 64. § (1) bekez-
dése szerinti helyettes államtitkári illetmény alatt jogszabály eltérő ren-
delkezése hiányában 2019. július 1-jéig a helyettes államtitkár Kttv. 2018. 
december 31-én hatályos rendelkezései szerinti illetményét kell érteni.
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A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. tör-
vény (a továbbiakban: Mttv.) alapján a Kit. hatálybalépésekor a Nemzeti Média- és 
Hírközlési Hatóság főigazgatója államtitkári illetményre és juttatásokra, míg a fő-
igazgató-helyettes helyettes államtitkári illetményre és juttatásokra volt jogosult. 
Tekintettel arra, hogy a Kit. alapján 2019. március 1-jétől a korábbihoz képest 
megemelkedett a helyettes államtitkári illetmény, az államtitkári illetmény pedig 
változatlan maradt, a bérfeszültség kialakulásának megelőzése érdekében rendel-
kezett úgy a Kit., hogy 2019. július 1-jéig a helyettes államtitkári illetmény alatt 
nem a Kit. szerinti, hanem a Kttv. 2018. december 31-én hatályos rendelkezései 
szerinti illetményét kellett érteni. 2019. augusztus 1-jével az Mttv. úgy módosult, 
hogy a főigazgató az elnök illetményének 60%-ára, a főigazgató-helyettes pedig az 
elnök illetményének 50%-ára jogosult illetményként. Ebből kifolyólag az átmeneti 
szabály tovább „éltetése” okafogyottá vált.

Ugyanezen okból került szabályozásra az Országos Választási Iroda elnökhelyet-
tesének illetménye is, ugyanis az Iroda elnökének államtitkári, az elnökhelyettesé-
nek pedig helyettes államtitkári illetményt állapított meg a törvény.

296. § [Átmeneti rendelkezések a kormányhivatalok tisztségviselői 
szolgálati jogviszonya tartalmának 2020. évi módosulásához]

(1) A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, valamint 
egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tör-
vénnyel kapcsolatos módosításáról szóló 2019. évi CIX. törvénnyel (a to-
vábbiakban: Módtv.) megállapított, a kormányhivatalok tisztségviselőire 
vonatkozó rendelkezéseket az e §-ban foglaltak szerint kell alkalmazni.

(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója 2020. március 1-jéig tájékoztatja a 
tisztségviselőt a jogviszonyt érintő lényeges változásokról, továbbá 2020. 
március 16-ig módosítja a tisztségviselő kinevezését.

(3) Az álláshely besorolási kategóriájának változásával érintett tiszt-
ségviselők új álláshelyhez rendelésének szempontjait a Kormány állapítja 
meg. Az álláshelyi átsorolás a kormányzati szolgálati jogviszony fennállá-
sát és folyamatosságát nem érinti, ha a tisztségviselő megfelel a kinevezés 
általános feltételeinek. Ha a kormányzati ügykezelő az álláshely besorolási 
kategória változásával nem felel meg a kinevezés általános feltételeinek, 
jogviszonya jogviszonyváltással munkaviszonnyá alakul át.

(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a tisztségviselő az új álláshelyét 
2020. április 1-jétől tölti be.

(5) A tisztségviselő illetményét úgy kell megállapítani, hogy az nem lehet 
kevesebb annál, mint amekkora összegre a tisztségviselő illetményként 
a kinevezési okmány alapján 2019. december 31-én jogosult volt azzal, 
hogy

a) a jogviszonyban töltött ideje alapján az illetmény összegében 
2020. január 1. után bekövetkező változást,
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b) a 2020. január 1. utáni vezetői álláshelybetöltést, vagy vezetői 
álláshely betöltését követően nem vezetői álláshely betöltését és 
az erre figyelemmel megállapított illetményt

figyelembe kell venni.
(6) Ha az érintett jogviszonya 2020. január 1. után jött létre, az (5) be-

kezdés alkalmazása során a kinevezési okmánya szerinti illetményét kell 
figyelembe venni.

(7) A tisztségviselő e § alkalmazásával megállapított illetménye és a 
tisztségviselőnek a 2020. január, február és március hónap után az ugyan-
azon kormányzati igazgatási szervtől származó jövedelme közötti külön-
bözetet az érintett 2020. áprilisi illetményével egyidejűleg kell kifizetni. 
A jövedelem számításának módját a Kormány rendeletben állapítja meg.

(8) A tisztségviselő szabadságának mértékére 2020 január, február és 
március hónapban a 2019. december 31-én hatályos szabályozást kell al-
kalmazni, amely időszakra az érintett a 2020. évi szabadságának időará-
nyos részére jogosult. A tisztségviselő 2020. április 1-jétől 2020. decem-
ber 31-ig az új szabályozás szerinti szabadságának időarányos részére 
jogosult.

(9) A tisztségviselő 2020-ban a cafetériajuttatás 2020. április 1-jétől 
2020. december 31-ig terjedő időarányos részére jogosult.

(10) A tisztségviselő szolgálati elismerésre és végkielégítésre a 2020. 
január 1. és 2020. április 1. közötti időszakban a 2019. december 31-én 
hatályos szabályzás szerint jogosult. Az álláshelyi elismerésre jogosító idő 
kezdő időpontja a (4) bekezdésben meghatározott időpont.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok állami tisztviselői és ügykezelői állami szol-
gálati jogviszonya 2019. március 1-jén átalakult a Kit. szerinti kormányzati szolgá-
lati jogviszonnyá, ezáltal az állami tisztviselőkből és ügykezelőkből kormánytisztvi-
selők lettek. Az átalakulás azonban nem jelentette azt, hogy ugyanazon szabályok 
terjedtek volna ki a kormányhivatalok kormánytisztviselőire, mint a központi igaz-
gatási szervek tisztviselőire. A Kit. ugyanis átvette az Áttv.-vel megállapított élet-
pálya egyes elemeit, így a területi igazgatási szervek tisztviselőire továbbra is a 
korábbi előmeneteli és illetményrendszer volt érvényes.

Ezen a helyzeten változtatott a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. 
törvény, valamint egyes törvényeknek a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvénnyel kapcsolatos módosításáról szóló 2019. évi CIX. törvény (a továb-
biakban: Kit. Módtv.) oly módon, hogy kiterjesztette a kormányhivatalokra is a Kit. 
valamennyi, az álláshelyekkel és a kormányzati szolgálati jogviszonnyal kapcsola-
tos rendelkezését. A fordulónap 2020. április 1. volt, így 2020. január 1. és 2020. 
március 31. között kellett a kormányhivataloknak a kormánytisztviselők besorolá-
sával, illetményének megállapításával kapcsolatos feladatokat elvégezni.

A munkáltatói jogkör gyakorlójának 2020. március 16-ig kellett módosítania a 
tisztségviselők kinevezését.
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Az álláshelyi átsorolás a kormányzati szolgálati jogviszony fennállását és folya-
matosságát nem érintette, ha a tisztviselő megfelelt a kinevezés Kit.-ben megha-
tározott általános feltételeinek. Ha a kormányzati ügykezelő az álláshely-besorolási 
kategória változásával nem felelt meg a kinevezés általános feltételeinek, jogviszo-
nya jogviszonyváltással munkaviszonnyá alakult át.

A tisztségviselő illetményét úgy kellett megállapítani, hogy az nem lehetett ke-
vesebb annál, mint amekkora összegre a tisztségviselő illetményként a kinevezési 
okmány alapján 2019. december 31-én jogosult volt, azzal, hogy:

a) a jogviszonyban töltött ideje alapján az illetmény összegében 2020. január 
1. után bekövetkező változást;

b) a 2020. január 1. utáni vezetői álláshelybetöltést, vagy vezetői álláshely 
betöltését követően nem vezetői álláshely betöltését és az erre figyelemmel 
megállapított illetményt figyelembe kellett venni.

Ha az érintett jogviszonya 2020. január 1. után jött létre, a kinevezési okmánya 
szerinti illetményét kellett figyelembe venni.

A kormánytisztviselő részére 2020. áprilisi illetményével egyidejűleg ki kellett 
fizetni az új illetménye és a 2020. január, február és március hónap után az ugyan-
azon kormányzati igazgatási szervtől származó jövedelme közötti különbözetet.

A tisztségviselő szabadságának mértékére 2020. január, február és március hó-
napban a 2019. december 31-én hatályos szabályozást kellett alkalmazni, amely 
időszakra az érintett a 2020. évi szabadságának időarányos részére volt jogosult. 
A tisztségviselő 2020. április 1-jétől 2020. december 31-ig már az új szabályozás 
szerinti szabadságának időarányos részére jogosult.

A tisztségviselő 2020-ban a cafetéria-juttatás 2020. április 1-jétől 2020. decem-
ber 31-ig terjedő időarányos részére jogosult.

A tisztségviselő szolgálati elismerésre és végkielégítésre a 2020. január 1. és 
2020. április 1. közötti időszakban a 2019. december 31-én hatályos szabályzás 
szerint volt jogosult. Az álláshelyi elismerésre jogosító idő kezdő időpontja 2020. 
április 1.

297. § [Átmeneti rendelkezések a kormányzati igazgatásról szóló 
2018. évi CXXV. törvény, valamint egyes törvényeknek a kormány-
zati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvénnyel kapcsolatos mó-
dosításáról szóló 2019. évi CIX. törvényhez]

(1) A kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője 2020. 
február 29-éig gondoskodik a közszolgálati szabályzatnak a Módtv. hatály-
balépése miatt szükséges módosításáról.

(2) E törvénynek a Módtv.-el módosított 168. §-át a Módtv. hatálybelépé-
sét követő igényérvényesítések esetén kell alkalmazni.

Tekintettel arra, hogy a Kit. 2020. január 1-jén hatályba lépett módosítása egyér-
telművé tette, hogy a kormányzati igazgatási szervnél csak a Kit.-ben, illetve a 
Kit. felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott juttatást lehet a 
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kormánytisztviselőknek adni, és másképpen sem szabad elnevezni, mint ahogyan 
azt a Kit. és a felhatalmazása alapján kiadott rendelet nevezi, szükségessé vált a 
kormányzati igazgatási szervek közszolgálati szabályzatainak felülvizsgálata. Erre 
a Kit. módosításához kapcsolódó átmeneti rendelkezés két hónapot biztosított a 
kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője számára.

A Kit. Módtv. módosította a közszolgálati panasszal kapcsolatos eljárásrendet is. 
Az átmeneti rendelkezés ehhez kapcsolódóan rögzíti, hogy az új eljárásrendet csak 
a módosítás hatálybalépését (azaz 2020. január 1-jét) követően, igényérvényesí-
tés esetén kell alkalmazni.

298. § [Átmeneti rendelkezések a miniszteri biztosi kinevezésre 
vonatkozó szabályok 2020. évi módosulásához]

E törvénynek a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének meg-
alapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) 
megállapított 221. § (1a) bekezdését és 222. § (3) bekezdését a Módtv2. 
hatálybalépését követő kinevezések esetén kell alkalmazni.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. 
évi LXXVI. törvény a Kit. módosításával rögzítette, hogy miniszteri biztossá állam-
titkár, közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár nem nevezhető ki. A módo-
sításhoz kapcsolódó átmeneti rendelkezés egyértelművé tette, hogy ezt a szabályt 
a módosítás hatálybalépésekor (azaz 2020. július 15-én) már kinevezett miniszteri 
biztosokra nem, csak a módosítás hatálybalépését követő kinevezések esetén kell 
alkalmazni.

299-323. §

324. §

325-326. §

327. §

328. §

329. §

330. §

331. §
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A Kit. 299–322. §-a az alábbi törvények módosításával igazította a jogrendszer 
egyes elemeit a Kit. által bevezetett új jogviszonytípusokhoz és jogintézmények-
hez. A törvény ezen része a teljesség igénye nélkül készült, mivel a későbbiek 
folyamán előkészítésre és elfogadásra került egy nagyobb volumenű salátatörvény 
is. Így a Kit. zárórendelkezései között található módosítások csak a legfontosabb, 
jogértelmezéssel, illetve sommás rendelkezéssel át nem hidalható kérdésekre fó-
kuszáltak, mint például az állami szolgálati jogviszony és az állami tisztviselői kate-
gória megszűnése, a politikai szolgálati jogviszony és a biztosi jogviszony beveze-
tése és a kormányzati ügykezelői foglalkoztatási forma megszüntetése.

A Kit. által módosított törvények a következőek:
−	 a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. 

évi LXVI. törvény;
−	 a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény;
−	 a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény;
−	 a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény;
−	 a szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény;
−	 a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény;
−	 a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. 

évi LV. törvény;
−	 a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény;
−	 a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, vala-

mint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény;
−	 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény;
−	 a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény;
−	 a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény;
−	 a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény;
−	 a konzuli védelemről szóló 2001. évi XLVI. törvény;
−	 a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény;
−	 a sportról szóló 2004. évi I. törvény;
−	 a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyer-

mek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők 
foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 
szóló 2004. évi CXXIII. törvény;

−	 az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény;
−	 az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény;
−	 az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény;
−	 a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény;
−	 a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásá-

ról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény;
−	 az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény;
−	 a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilván-

tartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény;
−	 az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény;
−	 a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény;
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−	 a támogatott döntéshozatalról szóló 2013. évi CLV. törvény;
−	 a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 

jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény;
−	 a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. LXXIII. törvény;
−	 a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény;
−	 a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény;
−	 a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény.

A Kit. 331. § az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvényt helyezte ha-
tályon kívül.

332. § [Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének 
való megfelelés]

(1) A 295. § (1) bekezdése az Alaptörvény IX. cikk (6) bekezdése és 23. 
cikke alapján sarkalatosnak minősül.

(2) A 295. § (2) bekezdése az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése, 2. 
cikk (1) bekezdése és 35. cikk (1) bekezdése alapján sarkalatosnak mi-
nősül.

(3) A 301. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak 
minősül.

(4) A 320. § (1) bekezdése az Alaptörvény 29. cikk (7) bekezdése alapján 
sarkalatosnak minősül.

A sarkalatos törvény olyan törvény, amelynek elfogadásához és módosításához a 
jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata szükséges.

Tekintettel arra, hogy az Mttv., valamint a Ve. sarkalatos törvénynek minősül, az 
azokhoz kapcsolódó átmeneti szabály (Kit. 295. §) is sarkalatos.

Az Rtv., valamint az Üsztv. szintén sarkalatos, ezért a Kit.-nek az ezen törvénye-
ket módosító szakaszai (Kit. 301. és 320. §) is sarkalatosak.

333. § [Az Európai Unió jogi aktusainak való megfelelés]

E törvény az Európai Unió következő uniós jogi aktusainak való megfele-
lést szolgálja:

a) az Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelve (2003. 
november 4.) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól;

b) a Tanács 91/533/EGK irányelve (1991. október 14.) a munka-
adónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, vagy a munka-
viszony feltételeiről való tájékoztatási kötelezettségéről;

c) a Tanács 1999/70/EK irányelve (1999. június 28.) az ESZSZ, az 
UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról 
kötött keretmegállapodásról;
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d) a Tanács 97/81/EK irányelve (1997. december 15.) az UNICE, a 
CEEP és az ESZSZ által a részmunkaidős foglalkoztatásról kötött 
keretmegállapodásról;

e) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. 
április 29.) az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok 
területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jo-
gáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá 
a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 
75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 
93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk;

f) a Tanács 2010/18/EU irányelve (2010. március 8.) a BUSINESS-
EUROPE, az UEAPME, CEEP és ESZSZ által a szülői szabadság-
ról kötött, felülvizsgált keretmegállapodás végrehajtásáról és a 
96/34/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

g) a Tanács 92/85/EGK irányelve (1992. október 19.) a várandós, a 
gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi bizton-
ságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések 
bevezetéséről (tizedik egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. 
cikke (1) bekezdésének értelmében);

h) a Tanács 2003/9/EK irányelve (2003. január 27.) a menedékké-
rők befogadása minimumszabályainak megállapításáról;

i) az Európai Parlament és a Tanács 2011/95/EU irányelve (2011. 
december 13.) a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan 
személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismeré-
sére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosí-
tó jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó 
szabályokról;

j) a Tanács 2005/85/EK irányelve (2005. december 1.) a menekült-
státusz megadására és visszavonására vonatkozó tagállami eljá-
rások minimumszabályairól.

A jogszabályszerkesztés követelményeinek megfelelően tartalmazza a törvény záró 
része az Európai Unió jogi aktusainak való megfelelést ismertető záradékot.
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A KIT. SZABÁLYAIT IS ÉRINTŐ LÉNYEGESEBB 
VÁLTOZÁSOK A KÖZSZOLGÁLATI JOGBAN

Ludányi Dávid

a) Hatályba lépett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának új jogál-
lási törvénye

1. 2021. január 1-jén hatályba lépett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állo-
mányának jogállásáról szóló 2020. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Nsztv.),671 
amely a 2010-ben megkezdett szervezeti integrációs folyamatot zárta le. E folya-
mat kezdő lépéseként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. 
törvény (a továbbiakban: NAV tv.) egy szervezetbe integrálta a korábban önállóan 
működő adóhivatalt és vámhatóságot, ezáltal létrehozott egy sajátos – részben 
államigazgatási, részben rendvédelmi – szervezetet.672 Ez a szervezet személyi 
 állományának jogállása tekintetében azt eredményezte, hogy amíg a kormány-
tisztviselők esetében Kttv., addig a pénzügyőrök vonatkozásában a Hszt. adta a 
NAV tv. háttérszabályait, és a NAV tv. ezekhez képest határozott meg eltérő ren-
delkezéseket.

Az Nsztv. elsődleges célja tehát, hogy a személyi állomány integrációja is meg-
valósuljon. Ennek érdekében egy olyan új, adó- és vámhatósági szolgálati jogvi-
szony jött létre, ami a pénzügyőrökre és a kormánytisztviselőkre – figyelemmel 
azok sajátos követelményeire – egyaránt vonatkozik. Az Nsztv. a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) teljes személyi állományát „leválasztja” a köz-
szolgálat egyéb szolgálati jogviszonyainak szabályozásáról. Az Nsztv. másik cél-
ja az illetmény- és előmeneteli rendszer átalakítása. Az új törvény a szabályozás 
életpálya jellegét (így például a szolgálati idő szerepét, a tervszerű előmenetelt) 
megtartotta, ugyanakkor a korábbi kötöttségeket jelentősen oldotta, és rugalma-
sabb megoldásokat vezetett be (így például megtartotta az előmenetel során a 
szenioritást, de szakított az illetményalapból történő alapilletmény-számítással).673

2. A Kit. 2021 januári módosításainak jelentős része az új szolgálati jogviszony 
kialakításához kötődik. Az új jogviszony bevezetése érinti a Kit. hatályra [1. § (6) 
bek.], álláshelyre [54. § (3) bek.], jogviszony megszűnési és megszüntetési sza-
bályokra [104. § (10) bek., 105. § (3) bek.], végkielégítésre [112. § (6) bek. b) 

671 A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény 
(2. § e) pontja) által alkalmazott rövidítést használjuk e fejezetben, tudva egyébként arról, 
hogy hivatalosan más törvény rövidítéseként is alkalmazzák.

672 Kiss György – Hazafi Zoltán (2019): Az életpálya fogalmáról. In Kiss György (szerk.): 
Közszolgálati életpályák jogi szabályozása. Budapest, Dialóg Campus Kiadó. 55–57.

673 Az Nsztv. általános indokolása.
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pontja], jogviszonyváltásra [114. § (10) bek.], szolgálati elismerésre [145. § (3) 
bek. a) pontja], a politikai felső vezetők összeférhetetlenségére [182. § (2) bek. 
g) pontja], valamint a közigazgatási gyakorlat és a további jogviszony fogalmára 
[280. § (1) bek. 18., 34. pontjai] vonatkozó rendelkezéseit.

1. § (6) bek.

E törvény hatálya nem terjed ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi 
állományába tartozó foglalkoztatottak szolgálati jogviszonyára és munka-
viszonyára.

A NAV személyi állománya adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban (e ren-
delkezés esetében „szolgálati jogviszonyban”) álló tisztviselői és pénzügyőri stá-
tuszú foglalkoztatottakból áll. A NAV személyi állományában emellett találhatunk 
munkaviszonyban álló munkavállalókat és tisztjelölti jogviszonyban álló pénzügyőr 
tisztjelölteket is.674 E személyi körökre tehát továbbra sem terjed ki a Kit. hatálya, 
a változás mindössze a megváltozott terminológiára vezethető vissza.

Módosította: 2020. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével össze-
függő módosításáról 66. § (5) bek. a) pontja.

54. § (3) bek.

Az álláshely betölthető a kormányzati igazgatási szervhez vezényelt, a 
rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgá-
lati jogviszonyáról szóló törvény szerinti jogviszonyban (a továbbiakban: 
 hivatásos szolgálati jogviszony), valamint a kormányzati igazgatási szerv-
hez a honvédek jogállásáról szóló törvény szerint vezényelt vagy kirendelt 
hivatásos vagy szerződéses szolgálati viszonyban (a továbbiakban: kato-
nai szolgálati viszony) álló személlyel is, illetve kormányzati igazgatási 
szervhez kirendelt vagy vezényelt, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szemé-
lyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti adó- és vámhatósági 
szolgálati jogviszonyban (a továbbiakban: adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszony) álló személlyel is, azzal, hogy ebben az esetben – a hivatásos 
szolgálati jogviszony, a katonai szolgálati viszony és az adó- és vámható-
sági szolgálati jogviszony szünetelése esetének kivételével – nem jön lét-
re az (1) bekezdés szerinti jogviszony és a hivatásos szolgálati jogviszony, 
a katonai szolgálati viszony, valamint az adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszony továbbra is fennáll.

674 Nsztv. 2. § (1) bek.
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Az álláshely betölthető a kormányzati igazgatási szervhez kirendelt vagy vezényelt 
adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban álló személlyel is, azzal, hogy ebben 
az esetben nem jön létre kormányzati szolgálati jogviszony, és az adó- és vám-
hatósági szolgálati jogviszony továbbra is fennáll. Egyebekben a kirendelt vagy 
vezényelt NAV-foglalkoztatottak esetében ugyancsak irányadók az 54. §-hoz írt 
magyarázataink.

Megállapította: 2020. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról 66. § (1) bek.

104. § (10) bek.

Ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő személy a kormányzati 
szolgálati jogviszony létesítését megelőzően a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti kormány-
zati szolgálati vagy közszolgálati jogviszonyban, közalkalmazotti, adó- és 
vámhatósági szolgálati, hivatásos szolgálati, katonai szolgálati, honvédel-
mi alkalmazotti vagy rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állt, 
és e jogviszonyának megszűnését követő 30 napon belül első jogviszony-
ként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, jogviszonyát e törvény al-
kalmazásában folyamatosnak kell tekinteni.

E módosítás kibővíti azoknak a jogviszonyoknak a körét, amikor a felsorolásban 
érintett személy jogviszonyát a Kit. alkalmazásában folyamatosnak kell tekinteni. 
Így ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő személy adó- és vámhatósági 
szolgálati jogviszonyban állt, és e jogviszonyának megszűnését követő 30 napon 
belül első jogviszonyként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, jogviszonyát 
a Kit. alkalmazásában folyamatosnak kell tekinteni. Egyebekben a 104. §-nál írt 
magyarázataink e módosítás mellett is érvényesek.

Módosította: 2020. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével össze-
függő módosításáról 66. § (4) bek. a) pontja.

105. § (3) bek.

Ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő személy a kormányzati 
szolgálati jogviszony létesítését megelőzően a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló törvény szerinti kormányzati szolgálati vagy közszolgálati jog-
viszonyban, közalkalmazotti, adó- és vámhatósági szolgálati, hivatásos 
szolgálati, katonai szolgálati, honvédelmi alkalmazotti vagy rendvédelmi 
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igazgatási szolgálati jogviszonyban állt, és e jogviszonyának megszünte-
tését követő 30 napon belül első jogviszonyként kormányzati szolgálati 
jogviszonyt létesít, jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.

E módosítás kibővíti azoknak a jogviszonyoknak a körét, amikor a felsorolásban 
érintett személy jogviszonyát a Kit. alkalmazásában folyamatosnak kell tekinteni. 
Így ha a kormányzati szolgálati jogviszonyt létesítő személy adó- és vámhatósági 
szolgálati jogviszonyban állt, és e jogviszonyának megszüntetését követő 30 napon 
belül első jogviszonyként kormányzati szolgálati jogviszonyt létesít, jogviszonyát 
a Kit. alkalmazásában folyamatosnak kell tekinteni. Egyebekben a 105. §-nál írt 
magyarázataink e módosítás mellett is érvényesek.

Módosította: 2020. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével össze-
függő módosításáról 66. § (4) bek. a) pontja.

112. § (6) bek. b) pontja

„…a költségvetési szervnél kormányzati szolgálati, állami szolgálati, köz-
szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, adó- és vámhatósági szolgá-
lati jogviszonyban, hivatásos szolgálati jogviszonyban, szerződéses vagy 
hivatásos katonai szolgálati viszonyban, honvédelmi alkalmazotti jogvi-
szonyban, illetve a költségvetési szervnél munkaviszonyban…”

A módosítás a végkielégítésre jogosító időtartamokat is érinti. A módosítás alapján 
a végkielégítés meghatározása szempontjából kormányzati szolgálati jogviszony-
ban töltött időnek minősül az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban el-
töltött idő is. Egyebekben a 112. §-nál tett magyarázataink e módosítás mellett 
egyaránt helytállók.

Módosította: 2020. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével össze-
függő módosításáról 66. § (4) bek. b) pontja.

114. § (10) bek.

E § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ha a kormánytisztviselő 
jogviszonya közszolgálati, adó- és vámhatósági szolgálati, hivatásos szol-
gálati vagy katonai szolgálati jogviszonnyá, honvédelmi alkalmazotti jog-
viszonnyá, rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyá vagy munkavi-
szonnyá alakul át.
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A módosítás a jogviszonyváltásra vonatkozó szabályokat alkalmazni rendeli arra 
az esetre is, ha a kormánytisztviselő jogviszonya adó- és vámhatósági szolgálati 
jogviszonnyá alakul át. Egyebekben irányadók a 114. §-hoz írt magyarázataink.

Módosította: 2020. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével össze-
függő módosításáról 66. § (4) bek. c) pontja.

145. § (3) bek. a) pontja

„…az e törvény, a Kttv., a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény, a kor-
mánytisztviselők jogállásáról szóló törvény, az állami tisztviselőkről szóló 
törvény és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállá-
sáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, 
kormányzati szolgálati, közszolgálati, kormánytisztviselői, állami szolgá-
lati és adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban töltött időt…”

A kormánytisztviselő szolgálati ideje alapján elismerésre jogosult. A szolgálati elis-
merésre jogosító idő megállapításánál a módosítás következtében a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 
munkáltatónál munkaviszonyban, kormányzati szolgálati jogviszonyban, kormány-
tisztviselői, továbbá adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban töltött időt is 
figyelembe kell venni. Egyebekben irányadók a 145. §-nál leírt magyarázataink.

Megállapította: 2020. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével 
összefüggő módosításáról 66. § (2) bek.

182. § (2) bek. g) pontja

„…adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonya a politikai felsővezetői 
 kinevezés időtartamára a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állomá-
nyának jogállásáról szóló törvény szerint szüneteljen.”

A politikai felső vezető további munkavégzésre irányuló jogviszonyt – ideértve a 
felügyelőbizottsági tagságot, gazdasági társaság, illetve szövetkezet vezető tiszt-
ségét, alapítvány kezelő szervezetében betöltött tagságot, valamint az érdekképvi-
seleti szervezetben való tisztséget – nem létesíthet, valamint az álláshelyén törté-
nő feladatellátásból eredő nyilvános szerepléséért díjazásban nem részesülhet. Az 
előbbiekben felsoroltak ugyanakkor nem jelentik akadályát annak, hogy a politikai 
felső vezető adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonya a politikai felső vezetői 
kinevezés időtartamára a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jog-
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állásáról szóló törvény szerint szüneteljen. E módosítás célja pontosítani a politikai 
felső vezető összeférhetetlenségét.

Beiktatta: 2020. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével össze-
függő módosításáról 66. § (3) bek.

280. § (1) bek. 18. pontja

„…közigazgatási gyakorlat: a közigazgatási szervnél, illetve annak jogelőd 
szervénél kormánytisztviselői jogviszonyban, kormányzati szolgálati jog-
viszonyban, közszolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, 
adó- és vámhatósági szolgálati jogviszonyban, államigazgatási munkavi-
szonyban töltött idő, tekintet nélkül arra, hogy a jogviszony folyamatosan 
fennállt-e vagy sem, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hi-
vatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá 
tartozó szervnél szerzett gyakorlat…”

A jogalkotó az új jogállási törvény hatálybalépése miatt módosította a közigazga-
tási gyakorlat fogalmi körét, amelynek immár része az adó- és vámhatósági szol-
gálati jogviszonyban töltött idő is.

Módosította: 2020. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével össze-
függő módosításáról 66. § (4) bek. e) pontja.

280. § (1) bek. 34. pontja

„…további jogviszony: különösen a közszolgálati jogviszony, a fennálló 
kormányzati szolgálati jogviszony esetén másik kormányzati szolgála-
ti jogviszony, az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony, a munkavi-
szony, a politikai szolgálati jogviszony, a közalkalmazotti jogviszony, a 
honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi igazgatási szolgálati 
jogviszony, a bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illet-
ve munkaviszony, ügyészségi, hivatásos (szerződéses) szolgálati jogvi-
szony, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony, bedolgozói munkaviszony, 
a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló szövetkezeti tagsági 
viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szer-
ződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági 
és polgári jogi társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, 
az ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység, valamint a tudományos,  
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oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szel-
lemi tevékenység végzésére irányuló jogviszony, a nevelőszülői foglal-
koztatási jogviszony, a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irá-
nyuló jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony.”

A jogalkotó módosította a további jogviszony fogalmi körét, amelynek így az új 
jogállási törvény hatálybalépése miatt az adó- és vámhatósági szolgálati jogviszony 
is a részét képezi.

Módosította: 2020. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal személyi állományának jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével össze-
függő módosításáról 66. § (4) bek. f) pontja.

b) Egyes igazságügyi tárgyú módosítások történtek, amelyek a Kit. szabályait is 
érintették

Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi CLXV. tör-
vény célja egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása volt annak érdekében, 
hogy az elmúlt időszak gyakorlati tapasztalatai hasznosuljanak és a jogalkalmazást 
segítsék, valamint annak érdekében, hogy a törvények illeszkedjenek a változó 
társadalmi, szervezeti, technikai viszonyokhoz.675 E módosítások érintették a Kit. 
szabályait is, így a következőkben vázlatszerűen ezeket a változásokat mutatjuk 
be. A jogalkotó módosította a Kit. hatályra [1. § (3) bek.], az irányító hatósági fel-
adatokat ellátó helyettes államtitkárra [27. § (2)–(3) bek.], a szabadságra [128. § 
(2) bek.] vonatkozó rendelkezéseit, valamint beiktatta a Kit.-be a pártfogó felügye-
lők ügyviteli vizsgájára [97/A. §, 281. § (11) bek.] irányadó szabályozást.

1. § (3) bek.

Az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott 
ügyészre, valamint a kormányzati igazgatási szervhez beosztott bíróra, 
bírósági titkárra, ha törvény másként nem rendelkezik, a kormánytisztvi-
selőkre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

A módosítás a bírónak az igazságügyért felelős minisztériumba és az érintett szerv-
hez történő beosztására vonatkozó szabályok egységesítésére tekintettel szüksé-
ges, mivel e körben a Kit. fogalomhasználatát is a Bjt. szerinti egységes szabályo-
záshoz kell igazítani.676

675 2020. évi CLXV. törvény általános indokolása.
676 2020. évi CLXV. törvény 94. §-ának részletes indokolása.
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Megállapította: 2020. évi CLXV. törvény az egyes igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról 94. §.

27. § (2)-(3) bek.

(2) Az (1) bekezdés szerinti helyettes államtitkár hatáskörébe – a Tech-
nikai Segítségnyújtás keret felhasználásáért felelős Végrehajtás Operatív 
Program kivételével – az európai uniós források felhasználásával kapcsola-
tos irányító hatósági feladatokon kívül más szakmai feladat nem utalható.

(3) Az (1) bekezdés szerinti helyettes államtitkár tevékenységét a mi-
nisztérium szervezeti és működési szabályzata szerint a miniszter, a titkár 
vagy a közigazgatási államtitkár irányítja. Az európai uniós források fel-
használásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok tekintetében az (1) 
bekezdés szerinti helyettes államtitkár nem utasítható.

Az irányító hatósági feladatokat ellátó szervezeti egység irányítására és annak 
vezetője tevékenységére vonatkozó szabályozás pontosítása vált szükségessé a 
hatékony működés biztosítása érdekében. Az európai uniós források 2021–2027 
közötti elosztásához kapcsolódóan 2021. január 1-jétől új Irányító Hatóság (a to-
vábbiakban: IH) jön létre a teljes fejlesztéspolitikai intézményrendszer technikai 
segítségnyújtása érdekében Végrehajtás Operatív Program (a továbbiakban: VOP) 
néven. A VOP IH az európai uniós fejlesztésekért felelős államtitkárság szerveze-
tében, azon belül is a fejlesztéspolitikai szolgáltatásokért felelős helyettes állam-
titkárságon kerül létrehozásra. A módosítás szükségességének oka, hogy jelenleg 
az IH-feladatot ellátó helyettes államtitkárok egyéb szakmai feladatot nem láthat-
nak el, melytől az újonnan létrehozandó IH esetén, annak jellegére, funkciójára 
és szervezeti felépítésére tekintettel indokolt eltérni. A módosítás lehetővé te-
szi, hogy az irányító hatósági feladatokat ellátó szervezeti egység a közigazgatási 
 államtitkár irányítása alá tartozzon.677

Módosította: 2020. évi CLXV. törvény az egyes igazságügyi tárgyú törvények mó-
dosításáról 98. § a), b) pontjai.

97/A. § [Ügyviteli vizsga]

(1) A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálat-
ként, a kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügye-
lő, kormánytisztviselő a kinevezésétől számított két éven belül az igazság-
szolgáltatási ismeretekről is számot adó ügyviteli vizsgát tesz. Jogszabály 
meghatározott iskolai végzettségű kormánytisztviselő részére e vizsga 
alól részben vagy egészben felmentést adhat.

677 2020. évi CLXV. törvény 98. §-ának részletes indokolása.
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(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója az ügyviteli vizsga megszerzésének 
feltétele alól kivételesen indokolt esetben – legfeljebb 3 évre – halasztást 
engedélyezhet.

Beiktatta: 2020. évi CLXV. törvény az egyes igazságügyi tárgyú törvények módo-
sításáról 95. §.

281. § (11) bek.

Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a pártfogó 
felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, valamint 
kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelő, kor-
mánytisztviselő ügyviteli vizsgájának szabályait rendeletben állapítsa 
meg.

Beiktatta: 2020. évi CLXV. törvény az egyes igazságügyi tárgyú törvények módo-
sításáról 97. §.

A pártfogó felügyelői, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítő szolgálatként, a kár-
pótlási hatóságként kijelölt szervnél működő pártfogó felügyelők a Kit. hatálya alá 
tartozó kormánytisztviselők, azonban ügyviteli vizsgájukat jelenleg a korábban 
irányadó jogállási törvény – a Kttv. – tartalmazza, illetve az adja meg a kapcsolódó 
végrehajtási rendelet megalkotásához a felhatalmazást. A kérdéses rendelkezé-
seket a Kit.-be szükséges volt átemelni.678

128. § (2) bek.

Az (1) bekezdésben foglaltakon túl szabadság jár a következő időszakok 
alapján:

a) a munkaidő-beosztás alapján történő munkavégzési kötelezett-
ség alóli mentesülés időtartama,

b) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli sza-
badság első hat hónapja,

c) a szülési szabadság időtartama alatt,
d) a hozzátartozó ápolása miatt kapott harminc napot meg nem ha-

ladó fizetés nélküli szabadság idejének tartama,
e) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés há-

rom hónapot meg nem haladó időtartama,
f) a 93. § (2) bekezdés a), b), h), j) és n) pontjában meghatározott 

esetek, valamint

678 2020. évi CLXV. törvény 95., 97. §-ának részletes indokolása.
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g) minden olyan munkában nem töltött idő, amelyre a kormánytiszt-
viselő illetményre jogosult.

A módosítás alapján jár szabadság a szülési szabadság időtartamára is.679

Megállapította: 2020. évi CLXV. törvény az egyes igazságügyi tárgyú törvények 
módosításáról 96. §.

c) Módosítások történtek a büntetőeljárásról szóló törvényben, amelyek a Kit. sza-
bályait is érintették

82. § (3) bekezdés b) pontja

„…tiltott toborzás [Btk. 146. § (3) bekezdés], emberölés [Btk. 160. § (2) 
bekezdés i) pont], öngyilkosságban közreműködés [Btk. 162. § (2) bekez-
dés], emberi test tiltott felhasználása [Btk. 175. § (3) bekezdés a) pont], 
kábítószer-kereskedelem [Btk. 177. § (1) bekezdés a) és b) pont], kábí-
tószer birtoklása [Btk. 179. § (1) bekezdés a) pont és (2) bekezdés], kó-
ros szenvedélykeltés (Btk. 181. §), teljesítményfokozó szerrel visszaélés 
[Btk. 185. § (3) és (5) bekezdés], emberrablás [Btk. 190. § (2) bekezdés 
a) pont és (3) bekezdés a) pont], emberkereskedelem és kényszermunka 
[Btk. 192. § (5) bekezdés a) pont és (6) bekezdés a) pont], kényszermun-
ka [az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés 
érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. 
törvény hatálybalépéséig hatályban volt Btk. 193. § (2) bekezdés c) pont], 
személyi szabadság megsértése [Btk. 194. § (2) bekezdés a) pont és (3) 
bekezdés], szexuális kényszerítés [Btk. 196. § (2) bekezdés a) pont és 
(3) bekezdés], szexuális erőszak [Btk. 197. § (2) bekezdés, (3) bekez-
dés a) pont és (4) bekezdés], szexuális visszaélés (Btk. 198. §), kerítés 
[Btk. 200. § (2) bekezdés és (4) bekezdés a) pont], prostitúció elősegítése 
[Btk. 201. § (1) bekezdés c) pont és (2) bekezdés], gyermekprostitúció 
kihasználása (Btk. 203. §), gyermekpornográfia (Btk. 204. §), szemérem-
sértés [Btk. 205. § (2) bekezdés], kiskorú veszélyeztetése (Btk. 208. §), 
gyermekmunka (Btk. 209. §), családi jogállás megsértése [Btk. 213. § (2) 
bekezdés b) pont] miatt büntetőeljárás hatálya alatt áll…”

Az emberkereskedelem áldozatainak kizsákmányolása elleni fellépés érdekében 
szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2020. évi V. törvény újra szabá-
lyozta az emberkereskedelem (Btk. 192. §) és a kényszermunka (Btk. 193. §) 
tényállásait. A 2020. évi V. törvény a formális hatályon kívül helyezés mellett 
beolvasztotta a kényszermunka tényállását az emberkereskedelem tényállásba, 

679 2020. évi CLXV. törvény 96. §-ának részletes indokolása.
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amelyet át is nevezett, a tényállás új címe: „emberkereskedelem és kényszer-
munka”. A módosítás vezeti át a jogrendszerben az említett tényállásokra történő 
hivatkozásokat. Az érintett jogszabályok egyrészt büntetőjogi tárgyú vagy azzal 
összefüggő törvények (így például Be.), másrészt egyéb ágazati törvények (így 
például Kit.).680

Módosította: 2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más 
kapcsolódó törvények módosításáról 277. §.

d) Elkészült a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (a továbbiak-
ban: KSZDR), és hatályba lépett a KSZDR-t szabályozó törvény – módosítások 
2021-ben

1. A KSZDR bevezetésének elsődleges célja, hogy létrejöjjön a közszolgálatban 
egy a XXI. század kihívásainak is megfelelő, korszerű informatikai alapokon álló, 
moduláris szerkezetű döntéstámogató rendszer, amely:

−	 pontos és naprakész információkat képes szolgáltatni a tágabb közszolgálat 
(közigazgatás, rendvédelem) személyi állományának az állam működése és 
fejlesztése szempontjából lényeges adatairól;

−	 segítségével a kormányzat a jelenleginél gyorsabban, automatizált módon 
juthat hozzá a közszolgálati szervek ellenőrzött adataiból származó statisz-
tikákhoz, és jobban megalapozhatja döntéseit;

−	 teljes körű információt ad a hatálya alá tartozó közszolgálati szervek szer-
vezeti és létszám viszonyairól;

−	 tartalmazza a közszolgálati szervek álláshelyei, illetve munkakörei alapján 
készült munkakör- és feladatkatasztert;

−	 monitoring rendszert működtet a közszolgálati szervek humánerőforrás- 
gazdálkodásáról;

−	 által javul az intézményi erőforrások felhasználásának hatékonysága, az 
automatizáció lehetőségeit kihasználva csökkenthető és egyszerűsíthető az 
adatszolgáltatással kapcsolatos munkaterhelés;

−	 által megvalósítható az összegyűjtött információk újrafelhasználása az in-
tézmények számára is;

−	 segíti a személyügyi nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek teljesí-
tését;

−	 és olyan monitoring, reporting rendszert működtet, amely képes a politikai 
felső vezetők, szakmai vezetők, munkáltatók (felhasználók) aktuális infor-
mációs igényeinek kielégítésére.

680 2020. évi XLIII. törvény 1–2., 5., 20–24., 26–28., 31–35., 37., 40., 43–46., 61., 77., 133–
134., 277–280. §-ainak részletes indokolása.
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2. A KSZDR-t a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter (belügymi-
niszter) működteti, üzemeltetését a Kormány rendeletében meghatározott szerve-
zet végzi. A KSZDR a következő jogállásokat fogja át:

−	 a Kit. szerinti központi kormányzati igazgatási szerveknél és ezek területi, 
helyi szerveinél foglalkoztatottak;

−	 a Kit. szerinti területi kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatottak;
−	 az Országgyűlés Hivatala és az Országgyűlési Őrség kivételével a Kttv. 

 hatálya alá tartozó szerveknél foglalkoztatottak;
−	 a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok és az Országgyűlési Őrség kivéte-

lével a Hszt. szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkozta-
tottak;

−	 az Nsztv. szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományába tar-
tozók;

−	 a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó egészségügyi 
szolgáltató foglalkoztatottjai kivételével az egészségügyi szolgálati jogvi-
szonyról szóló 2020. évi C. törvény (a továbbiakban: Esztv.) szerinti állami 
vagy felsőoktatási intézmény által fenntartott egészségügyi szolgáltatónál, 
illetve működtetett klinikai központnál és egyetemi kórháznál, valamint az 
önkormányzati fenntartású egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatottak.

3. Két elem található majd meg valamennyi jogállási törvény vonatkozásában; az 
adatgyűjtő modul és a statisztikai modul, két további elem pedig specifikusan, 
egyes jogállások tekintetében kerül majd alkalmazásra. Ezek közül az egyik az 
Álláshely Nyilvántartó Rendszer, amely csak a kormányzati igazgatási szerveknél 
értelmezhető, a másik pedig a személyügyi alapnyilvántartó és ügyviteli rendszer, 
amely egyrészt a központi kormányzati igazgatási szerveknél, másrészt a rendvé-
delmi feladatokat ellátó szerveknél kerül bevezetésre a személyügyi nyilvántartá-
sok kezelésére.

4. A javaslat szerint a KSZDR a működését több ütemben kezdi meg:
−	 alapvetően január 1-jén és március 1-jén kezdi meg a működését azon 

szervezetek foglalkoztatottjai vonatkozásában, ahol az új személyügyi 
alapnyilvántartó és ügyviteli rendszer alkalmazása nem kerül bevezetésre;

−	 április 1-jén kezdi meg a működését azon szervezetek foglalkoztatottjai 
vonatkozásában, ahol az új személyügyi alapnyilvántartó és ügyviteli rend-
szer alkalmazása is bevezetésre kerül;

−	 július 1-jén kezdi meg a működését a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi 
állománya vonatkozásában.681

A KSZDR bevezetése tehát érinteni fogja a Kit. rendelkezéseit is, amelyek mó-
dosítására 2021. április 1-jén kerül sor. A módosítások elsősorban a Kit. adatkeze-
lési szabályait fogják érinteni (elsősorban 62/A. §, 174. §, 175. §, 176. §).

681 2020. évi CLXII. törvény a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről általá-
nos indokolása.
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Lőrincz György (2020a): A munkaszerződés. In Kozma Anna – Lőrincz György – Pál Lajos 
szerk.: A Munka Törvénykönyvének magyarázata. Budapest, HVG-ORAC Kiadó.

Lőrincz György (2020b): Az Mt. általános rendelkezései. In Kozma Anna – Lőrincz György – 
Pál Lajos szerk.: A Munka Törvénykönyvének magyarázata. Budapest, HVG-ORAC Kiadó.

Lőrincz György (2020c): Az „ellenőrzési kör” értelmezése a munkaügyi ítélkezési gyakorlat 
tükrében. Munkajog, 2020/1.

Lőrincz Lajos (2010): A közigazgatás alapintézményei. Budapest, HVG-ORAC Kiadó.

Ludányi Dávid (2019): A jogviszony tartalma. In Hazafi Zoltán – Ludányi Dávid szerk.: 
 Közszolgálati jog I. – A kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonya. Budapest, 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatási Továbbképzési Intézet.

Ludányi Dávid (2019b): Álláshelyalapú létszámgazdálkodás. In Hazafi Zoltán – Ludányi Dávid 
szerk.: Közszolgálati jog I. – A kormánytisztviselők kormányzati szolgálati jogviszonya. 
 Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Közigazgatási Továbbképzési Intézet.

Ludányi Dávid (2020): A közszolgálati jogviszony differenciálódása. Munkajog, 2020/1.

Mélypataki Gábor (2018): A munkaügyi kapcsolatok helyzete és szerepe a közszolgálatban. 
Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Müller György (2009): A kormányzati rendszer átalakítása 2006-ban. Közjogi Szemle, 2009/2.

Pál Lajos (2018): A szerződéses munkahely meghatározása. A „home office” és a távmunka. 
Munkajog, 2018/3.

Pál Lajos (2020): A munka- és pihenőidő. In Kozma Anna – Lőrincz György – Pál Lajos szerk.: 
A Munka Törvénykönyvének magyarázata. Budapest, HVG-ORAC Kiadó.

Petró Csilla – Stréhli-Klotz Georgina (2014): Formálódó új közszolgálati életpálya, különös 
tekintettel a munkaköralapú rendszer bevezetése irányába tett hazai kísérletekre. Polgári 
Szemle, 2014/3–6.
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Petró Csilla (2014): A Közszolgálati életpálya elemei. Budapest, Nemzeti Közszolgálati 
 Egyetem.

Petrovics Zoltán (2015): Közszolgálati jogvita. In György István – Hazafi Zoltán szerk.: 
Közszolgálati jog. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Petrovics Zoltán (2019a): A közszolgálati jogvita. In Kiss György szerk.: Közszolgálati élet-
pályák jogi szabályozása. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.

Petrovics Zoltán (2019b): A közszolgálati foglalkoztatási jogviszonyok megszűnése, megszün-
tetése. In Kiss György szerk.: Közszolgálati életpályák jogi szabályozása. Budapest, Dialóg 
Campus Kiadó.

Repka Nóra (megjelenés alatt): Anonimizált határozatok gyűjteménye II. NKE, kézirat.

S. Horváth István (2019): A kormányzati igazgatási létszámgazdálkodás (51–60. §). In 
 Ludányi Dávid szerk.: A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rövid 
 magyarázata. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Sipka Péter – Zaccaria Márton Leó (2018): A munkáltató ellenőrzési joga a munkavállaló 
 munkahelyi számítógépén tárolt magánadatai fölött. Munkajog, 2018/2.

Szalai András (2020): A közigazgatás kapcsolata a politikával. In Szalai András szerk.:  
A közigazgatás tudománya és gyakorlata. A tudomány és gyakorlat szintézise. Budapest, 
HVG-ORAC Kiadó.

Szász Niké (megjelenés alatt): Anonimizált határozatok gyűjteménye I. NKE, kézirat.

Tálné Molnár Erika (2018): A munka- és pihenőidő. In Tálné Molnár Erika szerk.: A magyar 
munkajog. Budapest, HVG-ORAC Kiadó.

Temesi István (2016): Az állam területi képviselete Európában. Pro Publico Bono – Magyar köz-
igazgatás, 2016/3.

Temesi István (2013): Normatan. In Temesi István szerk.: A közigazgatás funkciói és  működése. 
Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

Temesi István (2018): Közigazgatási jog. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.

Thijs, Nick – Hammerschmid, Gerhard – Palaric, Enora (2018): A comparative overview of 
public administration characteristics and performance in EU28. European Commission, 
 Directorate-General for Employment, Social Affairs and Inclusion, “Support for developing 
better country knowledge on public administration and institutional capacity building” 
(VC/2016/0492), Brussels.
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Ványi Éva (2015): Jelentés a kormányról – Kormányzati karrierút Magyarországon a rendszer-
váltástól napjainkig. Századvég Kiadó.

Vékás Lajos szerk. (2013): A Polgári Törvénykönyv magyarázatokkal. Budapest, CompLex 
Kiadó.

Zöld-Nagy Viktória – Virág Rudolf (2013): A területi államigazgatás integrációja. Budapest, 
Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó.

b) Jogszabályok

A Tanács munkaadónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony fel-
tételeire vonatkozó tájékoztatási kötelezettségéről szóló 91/533/EGK (1991. október 14.) 
irányelve

A Tanács csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 
98/59/EK (1998. július 20.) irányelve

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 11-i 2002/14/EK irányelve az Európai Közös-
ség munkavállalóinak tájékoztatása és a velük folytatott konzultáció általános keretének 
létrehozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003/88/
EK irányelv (2003. november 4.)

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a 
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áram-
lásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet egyesülési szabadság és a szervezkedési jog védelméről 
szóló 87. sz. egyezménye

A Nemzetközi Munkaügyi Szervezetnek a fizetett éves szabadságról szóló 132. számú Egyez-
ménye

1990. évi XXXIII. törvény az államtitkárok jogállásának átmeneti szabályozásáról

1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról

1996. évi CXVI. törvény az atomenergiáról

1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
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1997. évi LXXIX. törvény a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról és felelősségéről

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról

2000. évi LXXIII. törvény a közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési szabadságának 
védelméről és a foglalkoztatási feltételeik megállapításával kapcsolatos eljárásokról szóló, a 
Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1978. évi 64. ülésszakán elfogadott 151. számú Egyez-
mény kihirdetéséről

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

2003. évi LXXXIV. törvény az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2006. évi LXV. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcso-
lódó törvények módosításáról

2008. évi XXVII. törvény egyes közjogi tisztségviselők esküjéről és fogadalmáról

2009. évi XLVII. törvény a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak 
bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint 
a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról

2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények 
módosításáról

2015. évi XXXII. törvény egyes jogállási tárgyú törvények módosításáról

2015. évi CXCI. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átalakításával, va-
lamint a költségvetési tervezéssel és gazdálkodással kapcsolatos módosításáról

2018. évi V. törvény Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról

2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

2019. évi CXXIII. törvény a 2019. évi CX. törvény egyes törvények módosításáról a tudományos 
kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény és egyes kapcsolódó 
törvényi rendelkezések módosításáról

2019. évi CX. törvény egyes törvények módosításáról

2020. évi XXVI. törvény a Mathias Corvinus Collegium tehetséggondozási programjának és a 
Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány oktatási tevékenységének támogatásáról
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2020. évi XLIII. törvény a büntetőeljárásról szóló törvény és más kapcsolódó törvények módo-
sításáról

2020. évi LXV. törvény egyes törvényeknek az örökbefogadások elősegítésével összefüggő 
módosításáról

2020. évi CXXX. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának jogállásáról 

2020. évi CLII. törvény egyes törvényeknek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományá-
nak jogállásáról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő módosításáról 

2020. évi CLXII. törvény a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről 

2020. évi CLXV. törvény az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról 

160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet a védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről

35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a 
minősített adat kezelésének rendjéről

346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról

174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet a közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról

30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igaz-
gatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségek-
ről, valamint a távmunkavégzésről

31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási 
szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a 
közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tar-
talékállományra vonatkozó egyes szabályokról

218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról

273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről

513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes 
szülői jogviszony egyes kérdéseiről
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66/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási 
(fővárosi kerületi) hivatalokról

275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet az állami vezetők juttatásáról

437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költ-
ségtérítéséről

378/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet az egyes központi hivatalok és költségvetési szervi formá-
ban működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával összefüggő jogutódlásáról, 
valamint egyes közfeladatok átvételéről

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól

161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról

389/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenységről

391/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkal-
mazotti jogviszonyának különös szabályairól

459/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet a Közszolgálati Döntőbizottságról

23/2018. (II. 20.) Korm. rendelet a munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazga-
tási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

102/2018. (VI. 11.) Korm. rendelet a Modern Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos 
irányítási jogköréről

76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásá-
nak szabályairól

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biz-
tonsági követelményeiről

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 
minimális szintjéről
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c) Ítélkezési gyakorlat

C-151/02. sz. ügy, Landeshauptstadt Kiel kontra Norber Jaeger

C-266/14. számú spanyol ügyben hozott Európai Unió Bíróság ítélete

Emberi Jogok Európai Bírósága Libert v. France ügyben hozott ítélete

56/1994. (XI. 10.) AB határozat

55/2004. (XII. 13.) AB határozat

1068/B/2010. ABH

3358/2019. (XII. 16.) AB határozat

3378/2019. (XII. 19.) AB határozat

12/2020. (VI. 22.) AB határozat

BH1994. 351.

BH 1995/436.

BH1995. 680.

BH1999. 42.

BH1999. 331.

BH1998. 50.

BH2000. 225. 

BH2001.4.193. 

BH2002. 74.

BH2002. 243. I.

BH2003. 297.

BH2003. 341.

BH2006. 29.
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BH2006. 300.

BH2008. 97.

BH2009. 188.

BH2009. 306.

BH2010. 195.

BH+2010.4.179.

BH2011. 317.

BH+2012.7.311.

BH2013. 161.

BH2013. 226.

BH2014. 315.

BH2015. 201.

BH2016. 249.

BH2016. 249.

EBH 2001/478.

EBH 2001/579.

EBH1999. 52.

EBH2000. 248.

EBH2001. 570.

EBH2002. 688.

EBH2003. 896.

EBH2004. 1056.

EBH2006. 1443.
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EBH2006. 1540.

EBH2008. 1897.

EBH2008. 1900.

EBH2008. 1910. II.

EBH2010. 2157.

EBH2010. 2253.

EBH2011. 2340.

EBH2013. M.1.

EBH2013. M.5.

EBH2013. M.5. I.

EBD2016. M.7.

EBH2016. 30.

EBH2016. M.31.

EBH2016. M.13.

EBH2017. M.2.

EBH2018. M.14.

7/2016. számú munkaügyi elvi döntés

10/2016. számú munkaügyi elvi döntés

31/2016. számú munkaügyi elvi döntés 

Fővárosi Törvényszék Mf. 630.762/2012/6.

Veszprémi Törvényszék Mf. 21.296/2013/3.

Gyulai Törvényszék Mf. 25.021/2016/5.

Kúria Mfv.10.274/2013.
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Kúria Mfv.II.10.185/2014/6.

Kúria Mfv. 10.669/2015/4.

Kúria Mfv.I.10.100/2016/6.

Kúria Mfv.10.892/2016.

Kúria Mfv.10.603/2017.

Kúria Mfv.II.10.160/2019.

Kúria Mfv. 10.032/2020/5. 

MK 13. számú állásfoglalás

MK 17. számú állásfoglalás

MK 18. számú állásfoglalás

MK 19. számú állásfoglalás

MK 20. számú állásfoglalás

MK 22. számú állásfoglalás

MK 23. számú állasfoglalás

MK 25. számú állásfoglalás

MK 29. számú állásfoglalás

MK 35. számú állásfoglalás

MK 45. számú állásfoglalás

MK 62. számú állásfoglalás

MK 63. számú állásfoglalás

MK 74. számú állásfoglalás

MK 79. számú állásfoglalás

MK 93. számú állásfoglalás
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MK 95. számú állásfoglalás

MK 111. számú állásfoglalás

MK 113. számú állásfoglalás

MK 123. számú állásfoglalás

MK 132. számú állásfoglalás

3/2014. (III. 31.) KMK vélemény a munkaviszony munkáltató általi jogellenes megszüntetése 
jogkövetkezményeinek egyes kérdéseiről

6/2016. (XI. 28.) KMK vélemény a munkaviszony jogellenes megszüntetése jogkövetkezményei 
egyes kérdéseiről

1/2018. (VI. 25.) KMK vélemény a munkáltatónak a munkavállalója egészségi állapotában be-
következett károkért fennálló felelősségének egyes kérdéseiről

d) Döntőbizottsági gyakorlat

Elvi Döntőbizottsági Határozat 2017/1.

Elvi Döntőbizottsági Határozat 2019/2.

Elvi Döntőbizottsági Határozat 2019/4.

Elvi Döntőbizottsági Határozat 2019/5. 

Elvi Döntőbizottsági Határozat 2019/6.

e) Egyéb dokumentumok

1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat a járások kialakításáról

1221/2012. (VII. 2.) Korm. határozat a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság megalakításáról

1700/2012. Korm. határozat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről

1958/2015. (XII. 23.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szerv formában 
működő központi minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatáról
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312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában 
működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről

1535/2018. (X. 29.) Korm. határozat a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges in-
tézkedésekről

1397/2019. (VII. 4.) Korm. határozat a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság megalapításáról

3/2018. (VI. 11.) ME utasítás a Miniszterelnöki Kormányiroda Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról
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MELLÉKLETEK

1. számú melléklet: A kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről szóló 
 okirat – minta



903

Mellékletek

2. számú melléklet: A kormányzati szolgálati jogviszony tartalmi elemeit meg-
határozó beosztási okirat – minta

Iktatószám:

BEOSZTÁSI OKIRAT
(KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY)

«NEV»
részére

születési helye és ideje: «SZULHELY», «SZULIDO»
anyja neve:   «ANYJANEVE»
lakcíme:    «LAKC_IRSZ» «LAKC_VAROS», «LAKC_UTCA»
adóazonosító jele:  «ADOSZAM»

Értesítem Önt, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
(a továbbiakban: Kit.) 85. § (1) bekezdésében és a 86. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján kormánytisztviselőként kormányzati szolgálati jogviszonyban 
«BELEPDAT» napi hatállyal a SZERV MEGNEVEZÉSE «MUNKAH_TEL»re/-ra 
határozatlan időre, heti «MUNKAIDO» órás munkaidővel munkavégzésre be-
osztom.

Értesítem Önt, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
(a továbbiakban: Kit.) 85. § és a 86. § (2) bekezdésében foglaltak alapján kor-
mánytisztviselőként kormányzati szolgálati jogviszonyban «BELEPDAT» napi 
hatállyal a SZERV MEGNEVEZÉSE «MUNKAH_TEL»re/-ra – ……………… távolléte 
idejére, de legkésőbb ………………. napjáig tartó – határozott időre, heti «MUNKA-
IDO» órás munkaidővel munkavégzésre beosztom.

Tájékoztatom, hogy álláshelyének azonosítója: «ALLASHELY», álláshelyének 
besorolása: «ALLASH_BES».

Tájékoztatom továbbá, hogy a Kit. 86. § (7) bekezdése alapján «PROBAIDOH» 
hónap próbaidőt kötök ki, melynek időtartamát «BELEPDAT» napjától 
«PROBAIDOV» napjáig határozom meg. A Kit. 86. § (9) bekezdése alapján a 
próbaidő alatt a kormányzati szolgálati jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül 
azonnali hatállyal megszüntetheti.

Megállapítom, hogy a „SZERV MEGNEVEZÉSE” Szervezeti és Működési Szabály-
zatáról szóló …. utasítás ……………… pontjában foglalt feladatokat látja el.
Megállapítom továbbá, hogy a jogviszony létesítésére jogszabályban meghatá-
rozott feltételeknek, valamint az álláshely betöltéséhez szükséges szakmai fel-
tételeknek megfelel.
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Munkavégzésének helye az Ön szervezeti egységének elhelyezésére szolgáló 
épület, Budapesten.

Tájékoztatom, hogy a Kit. 80. § (1) bekezdése, valamint a 81. § (1) bekezdése 
alapján Ön felett a munkáltatói jogkört a Kormány, mint munkáltató nevében a 
közigazgatási államtitkár gyakorolja. (egyéb munkáltatói jogkör gyakorló rög-
zítése)

Havi illetményét «BELEPDAT» naptól a Kit. 134. § § (1) és (2) bekezdései, 
valamint álláshelyének besorolása alapján «ILLETMENYK» Ft összegben álla-
pítom meg.

FEOR száma: «FEOR_SZAM» kulcsszáma: «KULCSSZAM»

Tájékoztatom, hogy a Kit. 137. §-a szerint a kormánytisztviselőt megillető illet-
mény kifizetése a kormánytisztviselő által választott fizetési számlára utalás-
sal történik. Az illetmény kifizetésének napja legkésőbb a tárgyhónapot követő 
hónap 5. napja.  Amennyiben az illetményfizetési nap heti pihenőnapra, vagy 
munkaszüneti napra esik, az illetményt legkésőbb az ezt megelőző munkanapon 
kell kifizetni.

A kormánytisztviselőt megillető egyéb juttatásokról és azok mértékéről a Kit., az 
egyes juttatásokra vonatkozó részletszabályokról a Közszolgálati Szabályzat és 
egyéb szabályzat rendelkezik.

Tájékoztatom, hogy a Kit. 128. § (1) bekezdése alapján évi 20 munkanap alap-
szabadságra, és a Kit. 128. § (3) bekezdése alapján – álláshelyének besorolásá-
ra figyelemmel – évi 3/5/7/9 munkanap pótszabadságra jogosult.
Vezetők: Tájékoztatom, hogy a Kit. 128. § (1) bekezdése alapján évi 20 mun-
kanap alapszabadságra, és a Kit. 128. § (5) bekezdés a)-b) pontja alapján  
– álláshelyének besorolására figyelemmel – évi 5/10 munkanap pótszabadság-
ra jogosult.

A rendelkezésre álló igazolások alapján a szolgálati elismerésre jogosító idő 
kezdete a Kit. 145. §-a alapján: «JUBIL_KEZD», amely alapján a .. éves szol-
gálati elismerésre – várhatóan – «KOVJUBDAT» napjával szerez jogosultságot.

Az álláshelyi elismerésre jogosító idő kezdete a Kit. 144. §-a alapján «BELEP-
DAT» napja, amely alapján az öt éves álláshelyi elismerésre – várhatóan – ….. 
(belépés dátuma + 5 év) napjával szerez jogosultságot.

A …. rendelet ... §-a alapján nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett.
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Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
 törvény 3. § (2) bekezdés d/e) pontja alapján vagyonnyilatkozat-tételi 
 kötelezettség terheli.

Kormányzati szolgálati jogviszonyából származó igényének érvényesítése érde-
kében – a Kit. 168. § (1) és (3) bekezdése alapján – az igény érvényesítésére 
vonatkozó elévülési időn belül közszolgálati panaszt nyújthat be a Közszolgálati 
Döntőbizottsághoz.

Tájékoztatom, hogy a Kit. 168. § (4) bekezdése alapján a Közszolgálati Döntőbi-
zottság döntésével szemben a közléstől számított harminc napon belül, valamint 
a Kit. 168. § (5) bekezdés szerinti esetben a Kit. 168. § (10) bekezdésében 
megállapított határidő lejártát követő harminc napon belül bírósághoz fordulhat.

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS
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3. számú melléklet: A beosztási okirat módosítása a Kit. 89. § (6) bekezdése 
alapján – minta

Iktatószám:

BEOSZTÁSI OKIRAT
MÓDOSÍTÁSA

«NEV»
részére

születési helye és ideje: «SZULHELY», «SZULIDO»
anyja neve:   «ANYJANEVE»
lakcíme:    «LAKC_IRSZ» «LAKC_VAROS», «LAKC_UTCA»
adóazonosító jele:  «ADOSZAM»

Értesítem Önt, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
(a továbbiakban: Kit.) 89. § (6) bekezdésében és a 86. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján kormánytisztviselőként kormányzati szolgálati jogviszonyban 
«BELEPDAT» napi hatállyal a SZERV MEGNEVEZÉSE «MUNKAH_TEL»re/-ra 
határozatlan időre, heti «MUNKAIDO» órás munkaidővel munkavégzésre be-
osztom.

Értesítem Önt, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 
(a továbbiakban: Kit.) 89. § (6) bekezdésében és a 86. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján kormánytisztviselőként kormányzati szolgálati jogviszonyban 
«BELEPDAT» napi hatállyal a SZERV MEGNEVEZÉSE «MUNKAH_TEL»re/-ra – 
……………… távolléte idejére, de legkésőbb ………………. napjáig szóló – határozott 
időre, heti «MUNKAIDO» órás munkaidővel munkavégzésre beosztom.

Tájékoztatom, hogy álláshelyének azonosítója: «ALLASHELY», álláshelyének 
besorolása: «ALLASH_BES».

Tájékoztatom, hogy kormányzati szolgálati jogviszonya jelen beosztási okirat 
kiállításával a Kit. 89. § (6) bekezdése alapján folyamatos.

Tájékoztatom, hogy a Kit. 86. § (7) bekezdése alapján próbaidőt nem kötök ki.

Megállapítom, hogy a SZERV Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …. 
utasítás …………………. pontjában foglalt feladatokat látja el.
Megállapítom továbbá, hogy a jogviszony létesítésére jogszabályban meghatá-
rozott feltételeknek, valamint az álláshely betöltéséhez szükséges szakmai fel-
tételeknek megfelel.
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Mellékletek

Munkavégzésének helye az Ön szervezeti egységének elhelyezésére szolgáló 
épület, Budapesten.

Tájékoztatom, hogy a Kit. 80. § (1) bekezdése, valamint a 81. § (1) bekezdése 
alapján Ön felett a munkáltatói jogkört a Kormány, mint munkáltató nevében 
a közigazgatási államtitkár gyakorolja. (Egyéb munkáltatói jogkör gyakorló is 
lehet!)

Havi illetményét «BELEPDAT» naptól a Kit. 134. § (1) és (2) bekezdései, 
valamint álláshelyének besorolása alapján «ILLETMENYK» Ft összegben álla-
pítom meg.

FEOR száma: «FEOR_SZAM» kulcsszáma: «KULCSSZAM»

Tájékoztatom, hogy a Kit. 137. §-a szerint a kormánytisztviselőt megillető illet-
mény kifizetése a kormánytisztviselő által választott fizetési számlára utalással 
történik. Az illetmény kifizetésének napja legkésőbb a tárgyhónapot követő hó-
nap 5. napja. Amennyiben az illetményfizetési nap heti pihenőnapra, vagy mun-
kaszüneti napra esik, az illetményt legkésőbb az ezt megelőző munkanapon kell 
kifizetni.

A kormánytisztviselőt megillető egyéb juttatásokról és azok mértékéről a Kit., az 
egyes juttatásokra vonatkozó részletszabályokról a Közszolgálati Szabályzat és 
egyéb szabályzat rendelkezik.

Tájékoztatom, hogy a Kit. 128. § (1) bekezdése alapján évi 20 munkanap alap-
szabadságra, és a Kit. 128. § (3) bekezdése alapján – álláshelyének besorolásá-
ra figyelemmel – évi 3/5/7/9 munkanap pótszabadságra jogosult.
Vezetők: Tájékoztatom, hogy a Kit. 128. § (1) bekezdése alapján évi 20 mun-
kanap alapszabadságra, és a Kit. 128. § (5) bekezdés a)-b) pontja alapján  
– álláshelyének besorolására figyelemmel – évi 5/10 munkanap pótszabadságra 
jogosult.

Tájékoztatom, hogy a Kit. 129. § (20) bekezdése alapján, ha a szabadság mér-
tékét érintő változásra év közben kerül sor, akkor a kormánytisztviselő számára 
az alapszabadság arányos része jár, illetve a pótszabadság arányos része vehető 
igénybe. (CSAK ÁLLÁSHELY BESOROLÁSI KATEGÓRIA ELTÉRÉSEKOR!)

Tájékoztatom továbbá, hogy kormányzati szolgálati jogviszonya folyamatossá-
gára tekintettel az Önt korábban foglalkoztató kormányzati igazgatási szervnél 
időarányos járó, fel nem használt szabadsága beszámításra kerül.

A rendelkezésre álló igazolások alapján a szolgálati elismerésre jogosító idő kez-
dete a Kit. 145. §-a alapján: «JUBIL_KEZD», amely alapján a … éves szolgálati 
elismerésre – várhatóan – «KOVJUBDAT» napjával szerez jogosultságot.
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Az álláshelyi elismerésre jogosító idő kezdete a Kit. 144. §-a alapján «BELEP-
DAT» napja, amely alapján az öt éves álláshelyi elismerésre – várhatóan – ….. 
(belépés dátuma + 5 év) napjával szerez jogosultságot.

A …. rendelet ... §-a alapján nemzetbiztonsági ellenőrzésre kötelezett.

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. 
 törvény 3. § (2) bekezdés d/e) pontja alapján vagyonnyilatkozat-tételi 
 kötelezettség terheli.

Kormányzati szolgálati jogviszonyából származó igényének érvényesítése érde-
kében – a Kit. 168. § (2) bekezdés e) pontja alapján az irat kézbesítésétől szá-
mított harminc napon belül – közszolgálati panaszt nyújthat be a Közszolgálati 
Döntőbizottsághoz.

Tájékoztatom, hogy a Kit. 168. § (4) bekezdése alapján a Közszolgálati Döntőbi-
zottság döntésével szemben a közléstől számított harminc napon belül, valamint 
a Kit. 168. § (5) bekezdés szerinti esetben a Kit. 168. § (10) bekezdésében 
megállapított határidő lejártát követő harminc napon belül bírósághoz fordulhat.

ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁS
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