
2020.03.25. 1 

1 

 

 

 

 

 

 

A közigazgatás 

központi szervei 
2020. 03. 

TÁVOKTATÁSHOZ 

 

 

     

 

   Dr. Linder Viktória 

     tanszékvezető egyetemi docens  

  NKE ÁNTK  

     Lőrincz Lajos  Közigazgatási Jogi 

  Tanszék 

    linder.viktoria@uni-nke.hu 

        



A közigazgatás fogalmi elemei: 
 

 végrehajtó hatalom részeként,  

 komplex jogalkotó és -alkalmazó, döntés-előkészítő, 

döntéshozó, végrehajtó, ellenőrző, szervező 

 igazgatási tevékenységet végez 

 

 törvényeknek alávetetten 

 elkülönült szervezetrendszer által 

 közszolgáltatások nyújtásának megszervezésével 

 állami főhatalom birtokában végzett igazgatással  

= az állam feladatainak megvalósítását eredményezi. 

Magyary Zoltán: A közigazgatás a cselekvő állam. 

 

(Gulick POSDCoRB-értelmezése sz. igazgatás: tervezés, 

szervezet, személyzet, irányítás, összehangolás, 

beszámoltatás, finanszírozás.) 
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Közigazgatás =  
államigazgatás + önkormányzati igazgatás 

 

 A közigazgatásnak 2 nagy alrendszere van: 

 a hierarchikusan felépülő államigazgatás (3 

szinttel) 

 a helyi önkormányzatok rendszere (2 szinttel) 

 

 

 

 A központi közigazgatásban csak államigazgatási szervek működnek, 

ezért ↔ A közigazgatás központi szervei = a központi 

államigazgatás szervei 
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Közigazgatás =  
államigazgatás + önkormányzati igazgatás 

 A területi és helyi igazgatásban = államigazgatási mellett önkormányzati 

szervek is működnek (ez utóbbiakról másik diasor…) 

 

  Államigazgatási szervek (=dekoncentrált szervek) =  

 kormányhivatalok + szakigazgatási szervek + járási hivatalok + 

szakigazgatási szervek  

 

A területi államigazgatás szintjei:  

  középszinten = megyei v. regionális v. területközi illetékességű 

szervek  

 helyi szinten: a járási illetékességű szervek 

 

(Helyi önkormányzatok szervei  (=decentralizált szervek) 

↔ szintjei: területi  vagy települési 
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Közigazgatás felépítése 

Közigazgatás 

 

Államigazgatás           Önkormányzati igazgatás 

- központi szint     

- területi/középszint (megye v régió   - területi szint (megye,   

v. területközi)     főváros) 

      

     - helyi szint    - helyi szint (települések, kerületi) 

(járás) 

 

 

HIERARCHIA!!!     NINCS HIERARCHIA 

Centralizáció, koncentráció és   Decentralizáció és szubszidiaritás 

dekoncentráció          
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A közigazgatás szervezetrendszere 

Államigazgatás 

K 

Ö 

Z 

P 

O 

N 

T 

I 

 
T 

E 

R 

Ü 

L 

E 

T 

I 

Önkormányzatok 

Kormány 



Államigazgatás szervezete 

Államigazgatási feladatok ellátása 

központi, területi helyi szinteken 

 

 élén: általános hatáskörű központi állig szerv: a kormány = felelős a 

nemzeti célok megvalósításáért 

 a minisztériumok felelősek a döntés-előkészítésért  (stratégiai, 

szabályozási kérdések) 

 A nem minisztériumi formában működő központi állig szervek:  

 - kormányzati főhivatalok és központi hivatalok,  

- az állig részét képező autonóm álligszervek és önálló szabályozó 

szervek, amelyek nem tartoznak a kormány irányítása alá! 

 területi, helyi szervek (= dekoncentrált szervek) ↔ kormánynak + 

minisztériumoknak alárendelten működnek ↔ irányításukért felelős: 

Miniszterelnökség (+ ágazati minisztériumok) 
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Az államigazgatás felépítése 

 

 

központi  

államigazgatás 

területi 
államigazgatás 

helyi államigazgatás 
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A közigazgatás államigazgatási alrendszere 
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Központi 

hivatal 

Minisztérium 

Kormány 

Dekoncentrált 

szerv 

Deko 

Rendvédelmi 

szervek 

Deko 

Kormányzati 

főhivatal 
Autonóm 

államigazgat

ási szervek  

Deko 

Önálló 

szabályozó 

szervek 



A központi államigazgatás 

Néhány jogforrás: 

 

- 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról – Ksztv. 

 

-2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról – Kit.  

 

-2019. évi CVII. törvény a különleges jogállású szervekről és az általuk 

foglalkoztatottak jogállásáról 

-+ rendeletek 

-+ közjogi szervezet szabályozó eszközök 
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Autonóm állig 

szerv1,2…5 



Központi államigazgatási szervek 
 

 

= országos illetékességgel rendelkeznek: 

 

 a) a központi kormányzati igazgatási szerv, 

 

 b) az önálló szabályozó szerv, 

 

 c) az autonóm államigazgatási szerv,  

 

 d) a rendvédelmi szerv és a Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálat. 

 
2020.03.25. 12 



Központi államigazgatási szervek 

Kormány 

Minisztériumok: 

• Miniszterelnökség 

• Miniszterelnöki 

Kabinetiroda 

• 8 szakminisztérium (AM, 

BM, EMMI, HM, IM, ITM, 

KKM, PM) 

 

 
 

 

 

Önálló szabályozó szervek 

• Nemzeti Média- és 

Hírközlési Hatóság 

• Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal 

Autonóm államigazgatási szerv  

• Közbeszerzési Hatóság 

• Egyenlő Bánásmód Hatóság  

• Gazdasági Versenyhivatal 

• Nemzeti Választásai Iroda  

• Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság 

Kormányzati főhivatalok 

• Központi Statisztikai Hivatal 

• Országos Atomenergia Hivatal   

• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 
Központi 

hivatalok 

Rendvédelmi szerv és a Katonai 

Nemzetbiztonsági Szolgálat 

• rendőrség 

• büntetés-végrehajtási szervezet 

• hivatásos katasztrófavédelmi szerv 

• polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 

• Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 

Minisztereln
öki 

Kormányiro
da 

= KÖZPONTI KORMÁNYZATI IGAZGATÁSI SZERVEK 



 
a) Központi kormányzati igazgatási szervek 

 
  

 a Kormány, 

 

 a Miniszterelnöki Kormányiroda, 

 

 a minisztériumok (10) 

 

 a kormányzati főhivatalok (3), 

 

 a központi hivatalok (sok) 
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Központi közigazgatás szervei  

 

 kormány 

 kormánybizottságok + egyéb konzultatív szervek 

 Minisztériumok (10 – köztük Miniszterelnökség+ Miniszterelnöki 

Kabinetiroda) 

 Kormányzati főhivatalok 

 Központi hivatalok 

 Rendvédelmi szervek országos parancsnokságai, Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálat 

 

 Autonóm államigazgatási szervek 

 Önálló szabályozó szervek 
2020.03.25. 
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A Kormány jogállása, kapcsolata az Országgyűléssel  

Kormány OGY-vel kapcsolatos jogosítványai:  

 

 részvétel 

 javaslat 

 előterjesztés 

 TV-kezdeményezés 

 egyéb javaslatok/kezdeményezések 

 

Kormány tagja lehet OGY-képviselő ↔ hatalmi ágak elválasztása (?) 
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Kormány feladatkörei  

AT:  A kormány a végrehajtó hatalom általános hatáskörű szerve 

 feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az AT v. jogszabály 
kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe 

 közigazgatás legfőbb szerve (megjegyzés: AT szerint, de valójában CSAK az 
államigazgatás döntő részének legfőbb szerve…) 

 kormányzati döntések előkészítése + részben meghozatala + 
végrehajtása 

 

 AT-ben felsorolt feladatait OGY nem vonhatja el. 

 

TEVÉKENYSÉGE: → a) kormányzati tevékenység 

    → b) végrehajtó/rendelkező/szervező, benne a 
közigazgatás legfelső irányítása 

         +   → speciális 

 

 

 



Kormány hatáskörei – másik csoportosítás 

 1. Jogalkotási 

A. Jogszabály = kormányrendelet 

 eredeti jogkörben 

 felhatalmazás alapján (végrehajtási) 

B. Közjogi szervezetszabályozó eszköz = normatív határozat 

(testület!) 

 

 2. Szervezetalakítás, szervezetirányítás (Lásd köv. dia) 

 

 3. Önkormányzatokkal kapcsolatos = törvényességi felügyelet  
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 Kormány szervezetalakítási jogköre 

 AT: A kormány a közigazgatás legfőbb szerve, törvényben 

meghatározottak szerint államigazgatási szerveket hozhat létre. 

 Szervalakítási jog: Megosztott hatáskörök szervtípustól függően OGY 

és kormány között (kormány csak központi hivatalt hoz létre, többi szervtípust 

az OGY) 

 

 

= Szervalakítási jog = szervek: 

 létrehozása 

 megszüntetése 

 átszervezése 

 belső szervezeti rend meghatározása (dokumentumok) 

 feladat- és hatáskör megállapítása 

 működési feltételek biztosítása (ktsgvetés, személyzet, eszköz) 
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2020.03.25. 20 

Kormány működése 

Működés jellemzői: 

 

 testületi jelleg 

 kollegialitás 

 politikai és szakmai felelősség (OGY és ME felé) 

 ülések – hetente (rendszeresen) 

 

 Döntések: 

 

A Kormány a feladatkörében rendeletet bocsát ki, határozatot hoz, 

irányelvet vagy elvi állásfoglalást fogad el. 
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 A Kormány (tagjai) 2020 

 

Miniszterelnök 

Miniszterelnök-helyettesek (3 ) 

10 miniszter tárcával  

+ 2 miniszter tárca nélkül… 
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Kormány működése, szervei - 94/2018. (V. 22.) Korm. Rendelet a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről 

A MINISZTERELNÖK néhány hatásköre:  

 Képviseli:  

- a Kormányt  

- Meghatározza a Korm. általános politikáját, irányítja végrehajtását: 

- Irányítja a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt 

 ME rendeletben helyettes(eke)t jelöl ki, meghatározza 

helyettesítése rendjét 
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Kormány működése, szervei 

A MINISZTERELNÖK 

 Meghatározza a Korm testületi működése irányait, összehívja, 

vezeti a Kormányt 

- Meghatározza a kormányzás általános irányait, szervezi a testület 

munkáját, megállapítja a miniszterek között kialakított belső 

munkamegosztást. 

 

- a rendeletében kijelölt miniszterelnök-helyettes tekintetében 

meghatározza a helyettesítése rendjét. 

 

- 2020: 3 ME-helyettes: 

- miniszterelnök-helyettes, belügyminiszter 

- nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes 

- miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter 

 



A Kormány működése 

 Ülések – ME eltérő rendelkezése hiányában – nem nyilvánosak.  

 

 Elhangzottakat összefoglalóban kell rögzíteni: (hely,idő,résztvevők, tárgyalt 

írásbeli anyagok címe, előterjesztő, napirenden kívül szóba került ügyek tárgy szerinti 

ismertetése, hozzászólók neve, szavazás esetén tárgya, számszerű aránya, testületi 

döntés lényege.)  

 Kérelemre nyilatkozatot, egyet nem értést szó szerint. Mellékletként megőrizni: 

előterjesztést, jelentést, kormrendeletek, -határozatok, Kormány által meghatározott 

egyéb iratok eredeti aláírással ellátott egy-egy példányát. 

 Eredeti példányt, mellékleteit: Miniszterelnöki Kormányiroda őrzi. 

 

 Részletes szabályok: 1144/2010. (VII. 7.) Korm. Határozat a Kormány 

ügyrendjéről 
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A Kormány működése 

 Ülések:  

 „A Kormány rendszeresen tart ülést.”  

Résztvevők:  

- szavazati joggal a Kormány tagjai,  

- tanácskozási joggal állandó meghívottak (Miniszterelnöki Kormiroda 

közigÁT-a, kormszóvivő) 

- Előterjesztők   

- ME által meghívottak.  

 

Kormány: Feladat- és hatáskörét ME vezetésével, testületként gyakorolja. 

 

2020.03.25. 25 



A Kormány működése 

 

Kormányzati döntéshozatal  

 

- A kormány általános hatáskörű szakmai döntés-előkészítő fóruma a 

Közigazgatási Államtitkári Értekezlet (KÁT) 

 

 

 

 

- különös hatáskörű szakmai döntés-előkészítő fóruma: 

a) Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság, 

b) Nemzetbiztonsági Munkacsoport. 
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A Kormány működése 

 

Kormányzati döntéshozatal: 

 

- általános hatáskörű politikai döntéshozó fóruma: a Kormány 

 

- különös hatáskörű politikai döntéshozó fóruma: 

 

a) Stratégiai és Családügyi Kabinet, 

b) Gazdasági Kabinet, 

c) Nemzetbiztonsági Kabinet,  

d) Nemzetpolitikai Kabinet. 
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A Kormány döntései 

A Kormány feladatkörében 

- rendeletet bocsát ki,  

- határozatot hoz,  

- irányelvet vagy  

- elvi állásfoglalást fogad el. 

 

Döntések szövegének véglegesítéséről (összefoglaló)  Miniszterelnöki 

Kormányiroda közigállamtitkára gondoskodik. 

ME v helyettese írja alá. 

 

Korm. döntései végrehajtásának ellenőrzése: a Miniszterelnöki 

Kormányiroda közigállamtitkárának szerepe… 
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Kormányzati központ (= 3 különös hatáskörű szervből áll) 

 Miniszterelnöki Kormányiroda - A ME kormányzati igazgatási 

munkaszervezete 

- különös hatáskörű központi államigazgatási szerv 

- közigazgatási államtitkár vezeti,  

- ME közvetlen irányítása alatt 

- szervezetében államtitkár működhet 

 

 Miniszterelnöki Kabinetiroda (ME kabinetfőnöke), ME  politikai 

munkaszervezete  

- általános politikai koordinációért, 

- kormányzati kommunikációért, stb. felelős 

 

- Miniszterelnökséget vezető miniszter 

Rendkívül szerteágazó feladat- és hatáskörökkel rendelkezik 
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2020.03.25. 30 

Kormány  segédszervei 

a) Kormánykabinet: A Kormány kiemelt fontosságú társadalompolitikai, 

gazdaságpolitikai v nemzetbiztonsági ügyekben a Kormány ülései előtti 

állásfoglalásra kabinetet hozhat létre.– kormhat-ban.  

 Tagok:  

- érintett miniszterek,  

- ME által kijelölt személyek.  (ME is lehet) 
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Kormány  segédszervei 

b) Kormánybizottság: A Kormány hatáskörébe tartozó jelentős, több 

minisztérium feladatkörét érintő feladatok összehangolt megoldásának 

irányítására kormánybizottságot hozhat létre – kormhatározatban 

   Tagok: érintett miniszterek; (ME is lehet) 

 

c) Korm. egyéb javaslattevő, véleményező, tanácsadó testületet hozhat 

létre - kormányhatározatban; 

a) b) c) nem rendelkezik ügydöntő jogkörrel (kivéve, ha kormhatározat úgy 

rendelkezik… Láttuk a kormánykabineteknél, amelyek pol-i döntéshozó 

fórumok…) 
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Kormány működése, szervei - segédszervek 

d) Kormánybiztos: miniszter v kormhivatal feladatkörébe nem tartozó v 

kiemelt fontosságú feladat ellátására nevezhető ki. ME javasol.  

- 

- Kormrendelet Korm irányítása alá tartozó szervek, állami vezetők 

tekintetében felruházhatja a kormbiztost  irányítási jogkörrel.  

- Kormbiztost tevékenységének ellátásában a kormhatározatban kijelölt 

minisztériumban v Miniszterelnöki Kormányirodán működő titkárság 

segíti, segítheti.  
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Kormány működése, szervei - segédszervek 

e) Miniszterelnöki biztos: ME hatáskörébe tartozó feladatra - ME nevezi 

ki határozott időre, max ME megbízatásáig - normatív utasításban  

Szabályozás hasonló a kormbiztoséhoz, csupán Korm. helyett ME. 

irányítási jogkörrel is felruházható  

 

 

f) Miniszterelnöki megbízott: 

Diplomáciai/személyes/tanácsadói/egyéb eseti jellegű feladatra. Jogosult 

lehet miniszterelnöki főtanácsadói megnevezés használatára. 
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A minisztérium 

2 típus: 

- Szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumok 

- Egyéb minisztériumok 

 

Más szempont szerint 2 típus: 

- 1 ágazat – 1 minisztérium 

- szuperminisztériumok (több ágazatot fog át) 

 

Minisztérium: 

 A miniszter munkaszervezete 

 A miniszter részletes feladat- és hatáskörét a Kormány eredeti jogalkotói 

hatáskörben kiadott rendeletben állapítja meg 

 közigazgatás egy-egy (vagy több) ágazatának különös hatáskörű csúcsszerve 

(különös hatáskörű központi állig szerv v. közp-i kormzati ig.szerv) 
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 Minisztériumok/miniszterek (2020.) 

1. Agrárminisztérium 

2. Belügyminisztérium 

3. Emberi Erőforrások Minisztériuma 

4. Honvédelmi Minisztérium 

5. Igazságügyi Minisztérium 

6. Innovációs és Technológiai Minisztérium 

7. Külgazdasági és Külügyminisztérium 

8. Miniszterelnöki Kabinetiroda 

9. Miniszterelnökség 

10. Pénzügyminisztérium 

 

+ a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter 

+ a Paksi Atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe 

helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter 

 

http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
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A minisztérium, vezetése, feladat- és hatáskörei 

 
A miniszter (politikai felsővezető): 

- vezeti a minisztériumot,  

- e feladatkörében irányítja az államtitkár és a közigÁT tevékenységét.  

- részletes feladat- és hatáskörét a Korm. eredeti jogalkotói hatáskörben 

kiadott rendeletben állapítja meg 

 

Miniszter = kormánytag 

A tárca nélküli miniszter feladatköreként az egy miniszter feladatkörébe sem 

tartozó feladatok ellátása határozható meg. 
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A minisztérium, vezetése, feladat- és hatáskörei 

 
Államtitkár (politikai felsővezető) - minisztérium SzMSz-ében 

meghatározottak szerint 

 – miniszter teljes jogkörű helyettese 

 közülük a miniszter 1 miniszterhelyettest jelölhet ki  

 

 A minisztérium hivatali szervezetét A közigazgatási államtitkár (szakmai 

felsővezető) a miniszter irányítása alatt vezeti ← ő a legmagasabb szintű 

szakmai vezető a minisztériumban, a munkáltatói jogkörök gyakorlója a 

kormánytisztviselők felett 

 Közig ÁT-t helyettes államtitkár (szakmai felsővezető) helyettesíti. 
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A minisztérium, vezetése, feladat- és hatáskörei 

 
 A minisztérium SzMSz-ét  a miniszter – a ME jóváhagyását követően – 

normatív utasításban adja ki.  

 

 A minisztérium létszámkeretét – bontásban – az SzMSz határozza meg. 

Hivatalos értesítőben változásokat közzétenni. 

 

 

 A miniszter normatív utasítással kiemelt fontosságú feladat ellátására 

miniszteri biztost nevezhet ki. Megbízatása határozott időre szól, de 

legfeljebb, 2 évre. 



Minisztérium 

 2018. évi V. tv Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint 

egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

 

 

 A minisztérium felépítéséről a Ksztv + Kit + SzMSz rendelkezik. 

 

(- Ksztv. = 2010. évi XLIII. törvény a központi államigazgatási szervekről, valamint 

a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról; 

- Kit. = 2018. évi CXXV. törvény a kormányzati igazgatásról) 

 

 SzMSz-t miniszter adja ki normatív utasításban 
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Minisztérium személyi állománya 

 

Személyi állomány (a Kit. alapján): 

 

 

o Politikai  szolgálati jogviszonyban:  

- megbízatásuk a Kormányhoz igazodik: miniszter, államtitkár (= politikai 

felsővezetők) 

- Megbízatásuk a miniszterhez igazodik: kabinetfőnök; politikai 

(fő)tanácsadók (= tanácsadók) 

o   

 

o Biztosi jogviszonyban: miniszteri biztos 

o   

o Kormányzati szolgálati jogviszonyban: megbízatásuk nem igazodik a 

Kormányhoz –  

-  szakmai  felsővezetők: közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár  

-  központi kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselői 

 

2020.03.25. 
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Minisztérium személyi állománya 

Politikai szolgálati jogviszonyban és biztosi jogviszonyban hivatalba lépés 

feltételei: 

o Büntetlen előélet 

o Passzív választójog 

 

 

Szakmai elemeknél (kormányzati szolgálati jogviszonyban):  

 

 fenti feltételek 

 + egyéb meghatározott követelmények (pld. végzettség/szakképzettség, 

szakmai tapasztalat, stb.) 

 + közigazgatási szakvizsga. 

 

 



MINISZTER 
ÁLLAMTITKÁROK 

MINISZTERI KABINET 
KABINETFŐNÖK,  

POLITIKAI FŐTANÁCSADÓK,  
TANÁCSADÓK 

  
KÖZIGAZGATÁSI ÁLLAMTITKÁR 

 
HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGOK 

 
FŐOSZTÁLYOK, 
TITKÁRSÁGOK 

 
OSZTÁLYOK    

           
 

KORMÁNYTISZTVISELŐK =    
ÜGYINTÉZŐK 

 
 
 

Politikai 

változó 

struktúra 

Szak

mai 

álland

ó 

strukt

úra 

Minisztériumi struktúra („hagyományos: ”1 ágazat = 1 minisztérium)  



Minisztériumi struktúra (szuperminisztérium) 

Miniszter 

Közigazgatási 
államtitkár 

Parlamenti 
államtitkár 

X területért 
felelős 

államtitkár 

Y területért 
felelős 

államtitkár 

Helyettes 
államtitkár 

 

 

Helyettes 
államtitkár 

 

Helyettes 
államtitkár 

Főosztály Főosztály 

Helyettes 
államtitkár 

Főosztály 

Osztály 

Helyettes 
államtitkár 

Főosztály 

Osztály Osztály 
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A KORMÁNYZATI IGAZGATÁS TISZTSÉGVISELŐI 

POLITIKAI SZOLGÁLATI 

JOGVISZONYBAN 

BIZTOSI JOGVISZONYBAN KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI 

JOGVISZONYBAN 

POLITIKAI 

FELSŐVEZETŐ: 

- miniszterelnök   

- miniszter 

- államtitkár 

- kormánybiztos 

- miniszterelnöki biztos  

- miniszteri biztos 

SZAKMAI FELSŐVEZETŐ: 

- Miniszterelnöki Kormányiroda és  

minisztérium  közigazgatási államtitkára 

- Miniszterelnöki Kormányiroda és  

minisztérium helyettes államtitkára 

- kormányzati főhivatal és központi hivatal 

vezetője, vezetőjének helyettese és 

- kormányhivatal főigazgatója 

POLITIKAI VEZETŐ: 

- kormánymegbízott 

SZAKMAI VEZETŐ: 

- kormányhivatal igazgatója 

 - járási hivatal, fővárosi kerületi hivatal 

vezetője, vezetőjének helyettese 

- főosztályvezető 

- osztályvezető 

TANÁCSADÓ 

- politikai tanácsadó 

- politikai főtanácsadó  

- kabinetfőnök 

Központi kormányzati igazgatási szervek 

és ezek területi szervei  

- KORMÁNYTISZTVISELŐJE 

Területi kormányzati igazgatási szervek  

- KORMÁNYTISZTVISELŐJE 

-  ÜGYKEZELŐJE 



Döntés előkészítésének rendje a minisztériumokban 
 
 

Társadalmi egyeztetésre 
Közigazgatási egyeztetésre 

(tárcaköröztetés) 
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Tárgykörben felelős 

főosztály 

Tárgykörben érintett 

főosztály1. 

Tárgykörben érintett 

főosztály 2. 

Jogi főosztály 

Politikai 

felsővezető 



kormányzati döntéshozatal 
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Tervezetet előkészítő minisztérium 

Közigazgatási 

államtitkári értekezlet 

kormány 
kabinet 

M4 M2 M3 Kö

zig 

eg

ye

zte

tés 

Párhuzamo

san: 

társadalmi 

egyeztetés 



Közigazgatási államtitkári értekezlet 

A kormány  

 általános hatáskörű  

 döntés-előkészítő testületeként  

 kormányülések előkészítésének  

 általános szakmai, szervező, egyeztető és ellenőrző fóruma 

 Kormány ülésére benyújtott minden előterjesztést/ jelentést 

 előzetesen  

 közigazgatási államtitkári értekezleten kell megtárgyalni 

 

Tagjai: minisztériumok közigazgatási államtitkárai + Miniszterelnöki 

Kormányiroda közigÁT-a, hÁT-a 

Állandó meghívottak: KEHI elnöke, KSH elnöke, Nemzeti Hírközlési és 

Informatikai Tanács elnöke, tárca nélküli miniszter munkájának 

segítésére kijelölt vmely államtitkár 
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Nem minisztériumi jogállású központi államigazgatási szervek  
 

- kormányzati főhivatalok  és 

- központi hivatalok 

 Önálló szabályozó szervek és 

 Autonóm államigazgatási szervek 

 

Közös jellemzőik: 

 

 központi költségvetési szervek  

 1 személyi vezetés alatt 

 hatásköreiket vezetője gyakorolja 

 országos illetékességgel rendelkeznek 

 különös hatáskörrel rendelkeznek 
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Auton 
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Autonóm államigazgatási 

szerv: 

 

 

 

 

Önálló szabályozó szerv 

 

Közbeszerzési Hatóság, 

Egyenlő Bánásmód Hatóság, 

Gazdasági Versenyhivatal, 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 

Nemzeti Választási Iroda 

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

Kormányzati főhivatal: 

 

Központi Statisztikai Hivatal, 

Országos Atomenergia Hivatal, 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

Központi hivatal: Több/sok pld.: Klebersberg Központ, Oktatási Hivatal, NAV, stb-

stb… 

2016 ősze óta jelentősen csökkent a számuk 

Rendvédelmi szerv: Rendőrség, 

Büntetés végrehajtási szervezet, 

Hivatásos katasztrófavédelmi szerv, 

Polgári nemzetbiztonsági szolgálatok 

Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 



Kormányzati főhivatal és központi hivatal összehasonlítása 

Kormányzati főhivatal 

 

 OGy hozza létre tv-ben 

 Kormány irányítása alatt áll 

 Felügyeli kormrendeletben kijelölt 

miniszter 

 Törvényben meghatározott 

feladatkörében nem utasítható 

 Vezetőjét a felügyelő miniszter 

javaslatára ME nevezi ki/ menti 

fel. 

 Területi szervekkel akkor 

rendelkezik, ha erre a létrehozó 

törvény kifejezetten lehetőséget 

ad. 

Központi hivatal 

 Törvény v. kormányrendelet 

hozza létre. 

 (Tv-ben csak akkor, ha fegyveres 

rendvédelmi feladatokat lát el.) 

 Korm. vmely tagjának irányítása 

alatt áll 

 Vezetőjét az irányító miniszter 

nevezi ki/menti fel. 

 Területi szervekkel akkor 

rendelkezik, ha erre a központi 

hivatalt létrehozó törvény vagy 

kormányrendelet kifejezetten 

lehetőséget ad. 
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Autonóm államigazgatási szervek és Önálló szabályozó szervek  
 
 
 

Közös jellemzőik: Mindkettő olyan állig- (köz)feladatot lát el, 
amelynek jellege  
megköveteli a kormánytól való viszonylagos függetlenséget (= NEM 
irányíthatja, NEM felügyelheti) 

Autonóm 

 Létrehozza OGy – „feles” v. 

sarkalatos tv-ben 

 Vezetője jsz-t NEM adhat ki, csak 

normatív utasítást 

 (NAIH-ot sarkalatosban, mert AT 

szerint: „A személyes adatok 

védelméhez és a közérdekű adatok 

megismeréséhez való jog 

érvényesülését sarkalatos törvénnyel 

létrehozott, független hatóság 
ellenőrzi.”) 

 

Önálló szabályozó 

 Létrehozza OGy – sarkalatos tv-

ben 

 Vezetője VH-i rendeletet (= jsz-

t) és normatív utasítást adhat ki 

↔ (ezért „szabályozó” az 

elnevezés – lásd a jelenlegi 2 

szabályozási területet!) 

 Vezetőjét KE nevezi ki 
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Önálló szabályozó szervek 

  

 

Alaptörvény által konstituált „új” szervtípus: AT 23. cikk 

 

Szabályozó, mert adott piacot szabályozza (média-; energetikai…) 

 

 Országgyűlés hozhatja létre 

 sarkalatos törvényben  

 végrehajtó hatalom körébe tartozó egyes feladat- és hatáskörök 

ellátására, gyakorlására  

 vezetőjét ME v - ME javaslatára – KE nevezi ki 

 sarkalatos tv-ben 

 meghatározott időtartamra.  
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Önálló szabályozó szervek 

  

Önálló szabályozó szerv vezetője  

 - kinevezi helyettesét/helyetteseit 

 - szerv tevékenységéről évente beszámol OGy-nek 

 - törvényben kapott felhatalmazás alapján, sarkalatos törvényben 

meghatározott feladatkörében rendeletet ad ki,  

↔ törvénnyel, kormányrendelettel, miniszterelnöki rendelettel, miniszteri 

rendelettel, MNB elnökének rendeletével nem lehet ellentétes (jsz-i 

hierarchia!)  

 - Rendelet kiadásában az általa rendeletben kijelölt helyettese 

helyettesítheti. 

 

2020.03.25. 53 



2020.03.25. 54 

 
K Ö S Z Ö N Ö M  

 
A   FIGYELMET! 


