
Szabályozó 

törvény 

Személyi 

hatály 

Tárgyi 

hatály 
Szervi hatály 

Az ellátott tevékenység 

jellege 

Kttv. 

Kormány-

tisztviselő 

kormányzati 

szolgálati 

jogviszony 

- a Kormány által 

intézményfenntartásra kijelölt 

szerv; 

- törvény eltérő rendelkezése 

hiányában a nemzeti 

köznevelésről szóló törvény 

szerinti oktatási központ, mint 

az oktatásért felelős miniszter 

egyes köznevelési fenntartói 

feladatkörébe tartozó 

feladatainak ellátására kijelölt 

szerv, valamint a köznevelési 

közfeladat ellátásában 

fenntartóként részt vevő 

tankerületi központ; 

- a kormányzati igazgatási 

szerv kormánytisztviselőjének 

és kormányzati 

ügykezelőjének kormányzati 

szolgálati jogviszonyára vagy 

a jogviszony egyes elemeire, 

ha: 

a) Kit. ekként rendelkezik, 

vagy 

b) a Kit. a jogviszony vagy 

annak egyes elemei 

tekintetében a hatályának 

hiányáról rendelkezik 

- a közigazgatási szerv 

feladat- és hatáskörében 

eljáró vezető és ügyintéző, 

aki előkészíti az ügyeket 

érdemi döntésre, illetve – 

felhatalmazás esetén – a 

döntést kiadmányozza 

Kormányzati 

ügykezelő 

- közigazgatási szervnél 

közhatalmi, irányítási, 

ellenőrzési és felügyeleti 

tevékenység 

gyakorlásához kapcsolódó 

ügyviteli feladatot lát el 

Kttv. 

Köztisztviselő 

közszolgálati 

jogviszony 

- a helyi önkormányzat 

képviselő-testületének 

polgármesteri hivatala, 

közterület-felügyelete, a közös 

önkormányzati hivatala; 

- törvény eltérő rendelkezése 

hiányában az államhatalmi 

szervek hivatalai (pl. 

Országgyűlés Hivatala, 

Köztársasági Elnök Hivatala), 

önálló szabályozó szervek (pl. 

Nemzeti Média és Hírközlési 

Hatóság Hivatala), autonóm 

államigazgatási szervek (pl. 

Nemzeti Választási Iroda) 

- a közigazgatási szerv 

feladat- és hatáskörében 

eljáró vezető és ügyintéző, 

aki előkészíti az ügyeket 

érdemi döntésre, illetve – 

felhatalmazás esetén – a 

döntést kiadmányozza 

Közszolgálati 

ügykezelő 

- közigazgatási szervnél 

közhatalmi, irányítási, 

ellenőrzési és felügyeleti 

tevékenység 

gyakorlásához kapcsolódó 

ügyviteli feladatot lát el 



Kit. 
Kormány-

tisztviselő 

kormányzati 

szolgálati 

jogviszony 

- központi kormányzati 

igazgatási szervek, és ezek 

területi és helyi szervei 

- területi kormányzati 

igazgatási szervek 

- a közigazgatási szerv 

feladat- és hatáskörében 

eljáró vezető és ügyintéző, 

aki előkészíti az ügyeket 

érdemi döntésre, illetve – 

felhatalmazás esetén – a 

döntést kiadmányozza 

Kit. 
Kormányzati 

ügykezelő 

kormányzati 

szolgálati 

jogviszony 

- területi kormányzati 

igazgatási szervek 

- közigazgatási szervnél 

közhatalmi, irányítási, 

ellenőrzési és felügyeleti 

tevékenység 

gyakorlásához kapcsolódó 

ügyviteli feladatot lát el 

 


