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Tisztelt Vizsgázó! 

 

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

hogy a közigazgatási alapvizsgához kapcsolódó ismeretanyagot időközönként hatályosítsa. A 

közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 174/2011 (VIII.31.) Korm. rendelet 3.§ (2) 

bekezdés a) pontja kimondja, hogy a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerét, 

országosan egységes oktatási programját, tananyagát és a követelményrendszeren alapuló 

írásbeli vizsgakérdéseit kifejlessze, valamint szükség szerint - különösen amennyiben a 

jogszabályi változások indokolják - aktualizálja.  

 

A jogszabályi kötelezettségen alapuló hatályosítást, a tananyag átdolgozását a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézete (a továbbiakban: NKE VTKI) 

2014. augusztus 15-ig kihirdetett jogszabályok alapján zárta le. Az NKE VTKI fontosnak 

tartja, hogy közszolgálati tisztviselők ismereteiket hatályosított tananyag alapján sajátítsák el 

és a 2014. szeptemberi vizsgaidőszak folyamán már a tankönyv lezárása, korábbi 

hatályosítása óta bekövetkezett jogszabályi módosulások is megjelenjenek a tananyagban, s 

egyben a számonkérés alapját is képezzék. 

 

A tananyag-kiegészítő dokumentumban minden az adott fejezetcímen belül végrehajtott 

módosítást az oldalszám és bekezdés feltüntetésével dőlt betűtípussal vastagon kiemelve 

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

részek fekete áthúzással vannak jelölve. Az egyes módosítások indokolása dőlt betűvel az 

adott módosított szövegrészt követően került rögzítésre. A bemutatott változások 

tankönyvekbe történő átvezetéséről szeptember hónapban gondoskodunk.  

 

A tananyag-kiegészítő dokumentum kibocsátásával az NKE VTKI segítséget kíván nyújtani, 

hogy a közigazgatási alapvizsgára Ön a lehető legnaprakészebben tudjon felkészülni.    

 

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánva 

 

 

 

B u d a p e s t, 2014. augusztus 15. 

 

 

 

 

 

 Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

  Vezető- és Továbbképzési Intézet 
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1. MODUL 

ALKOTMÁNYOS ÉS JOGI ALAPISMERETEK 
 

 

Bevezető szöveg 

9. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A fejezet bemutatja az állam, az államhatalom és az államszervezet működésének 

alapvető fogalmait, a közhatalommal, illetve annak gyakorlásával kapcsolatos 

alkotmányos alapelveket. Az itt tárgyalt ismeretanyag a közhatalmi berendezkedés 

elemeire, a társadalmi viszonyokat alapjaiban meghatározó szabályozás forrásaira 

fókuszál, megteremtve a 2. fejezetben tárgyalt a később tárgyalásra kerülő magyar 

közigazgatási szervezetrendszer elméleti alapjait. 

Indokolás: logikai pontosítás  
 

 

1.1. ALMODUL:  ALKOTMÁNYOS ÉS JOGI ISMERETEK  
 
1.1.1. A JOG FOGALMA  

9. oldal ötödik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A jog azonban eltér a társadalom egyéb normáitól, a jog ugyanis az állam által 

alkotott, illetve az állam által elismert olyan magatartási szabályokat jelenti, 

amelyek kötelezőek, érvényesülésüket állami szervek kényszerrel biztosítják. A jog 

keletkezését tehát elsősorban az állami szervekhez köthetjük, de szükséges hozzátenni, 

hogy az állam által elismert szabályok is ide tartoznak. Ilyenek lehetnek például a 

nemzetközi jogi szabályok. Pl. a helyi önkormányzatokat nem állami szerveknek 

tekintjük, hiszen bizonyos függetlenséggel, autonómiával bírnak, vagyis esetükben is 

pontosabb a megfogalmazás, hogy állam által elismert jogszabályt, önkormányzati 

rendeletet alkotnak. 

Indokolás: logikai pontosítás - a nemzetközi jogi szabályok klasszikus példája az állam 

általi elismerésnek - ezért indokolt szerepeltetése. 

 

 

1.1.4..  NÉPSZUVERENITÁS ÉS NÉPKÉPVISELET   

1.1.4.1. Képviseleti demokrácia  

12. oldal első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A választójog általánossága azt jelenti, hogy az adott lakosság részvétele minél 

szélesebb körben biztosítva legyen a politikai döntéshozatalnál – ne legyenek ezt 

akadályozó cenzusok beépítve a választójog anyagi jogszabályaiba. Választójogi cenzus 

például, ha a választójogot, a választhatóságot meghatározott vagyonhoz, jövedelemhez 

kötik. 

Indokolás: fogalommagyarázat a jobb érthetőségért 
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12. oldal negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Választási rendszerünk vegyes választási rendszer. marad, de a következő országgyűlési 

választásokon már új szabályokat kell alkalmazni. Az országgyűlési képviselők száma 

százkilencvenkilenc lesz, ebből százhat országgyűlési képviselőt egyéni 

választókerületben, kilencvenhárom képviselőt pedig országos listán választanak. Az 

országgyűlési képviselők választása egyfordulós rendszerben történik. egyfordulóssá 

változik. 

Indokolás: 2011. évi CCIII. törvény 11. §. – a szabálymódosulás már megtörtént 

 

 

1.1.4.2. Közvetlen demokrácia  

12. oldal utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A közvetlen hatalomgyakorlás a döntéshozatalban elsődlegesen a népszavazás és a 

népi kezdeményezés jogintézményeiben jogintézményében testesülhet meg. Az 

Alaptörvény – az Alkotmánytól eltérően – a népi kezdeményezés jogintézményét nem 

tartalmazza, azt az országos népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló 1998. évi 

III. törvényben találjuk meg. 

Indokolás: az 1998. évi III. törvényt hatályon kívül helyezték 

 

 
1.1.10. A VÉGREHAJTÓ HATALOM FELELŐSSÉGE A TÖRVÉNYHOZÓ HATALOM 

ELŐTT 

15. oldal harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A számonkérésnek különböző formái alakultak ki. Ilyen számonkérési forma, hogy az 

Országgyűlésben a Kormánynak, illetve a Kormány tagjainak kérdést lehet feltenni, és 

interpellációk útján magyarázatot lehet tőlük kérni. A politikai felelősség 

érvényesítésének fő eszköze azonban hazánkban a konstruktív bizalmatlansági 

indítvány jogintézménye. 

Indokolás: pontosítás  

 
1.1.12. AZ ALAPVETŐ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK ELVE 

16. oldal első bekezdésének második pontja az alábbiak szerint módosul: 

 állampolgári, illetőleg az állampolgársághoz fűződő jogokat, amelyek csak az 

állam és polgára viszonylatában értelmezhetők, és kizárólag az adott állam polgárait 

illetik meg (választójog, a népszavazás és a népi kezdeményezés joga, vagy a 

közhivatal viselésének joga, az állampolgárok hazatérésének joga, vagy a magyar 

állampolgárt külföldi tartózkodásának ideje alatt megillető konzuli és diplomáciai 

védelemhez való jog). 

Indokolás: a jogintézmény megszűnt, ezért törlendő  
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1.2. ALMODUL: ÁLLAMSZERVEZET 

17. oldal harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A klasszikus megfogalmazásra támaszkodva az államhatalmi ágak elválasztásának 

fogalma úgy határozható meg, hogy törvényhozás, a végrehajtás és az 

igazságszolgáltatás a jogalkotás (eredetileg törvényhozás), a végrehajtás és az 

igazságszolgáltatás (eredetileg bírói hatalom, ma inkább ellenőrző hatalom) egymástól 

személyileg és szervezetileg elválasztott keretek között kell, hogy működjön. 

Indokolás: pontosítás a jobb érthetőségért 

 

 

17. oldal ötödik bekezdésének szövege törlendő: 

A hatalommegosztás mint a hatalomgyakorlás korlátja maga is korlátozott. Mivel a 

hatalmi ágak között megosztott hatalom az állami főhatalom része, a részhatalmak 

gyakorlásának harmóniában kell maradnia. Ez egyrészt logikai követelmény, másrészt a 

végrehajtásra és igazságszolgáltatásra vonatkozó jogszabályokat meg kell alkotni, ami a 

jogalkotás része, vagyis a jogalkotás eleve befolyással bír a másik két hatalmi ágra. Ez 

azonban fordítva is igaz, a végrehajthatatlan, illetve az igazságszolgáltatásban 

alkalmazhatatlan normák alkotása értelmetlen lenne. Végül az igazságszolgáltatás 

fogalmilag jogszabályok alkalmazását, adott esetben egymásnak ellentmondó 

különböző szintű normák együttes alkalmazását jelenti, aminek következtében a bíróság 

jogosult eldönteni, hogy egy adott tényállás mellett melyek az alkalmazandó normák; 

ennek csúcsa a fogalmilag bírói működést feltételező normakontroll, az 

alkotmánybíráskodás. 

Indokolás: túl bonyolult a szöveg; nem alapvizsga szintű 

 

 

17. oldal utolsó (áthúzódó) és a 18. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak 

szerint módosul: 

Megállapítható, hogy az állami hatalomgyakorlást, annak minden ágát, így a 

végrehajtást (és részeként a közigazgatást) is eluralja a jog. Egyrészt egyre inkább csak 

jogi normákban eleve meghatározott módon gyakorolhatók az egyes hatalmak, másrészt 

a konkrét döntések is jogi formát öltenek. Megállapítható az is, hogy a közigazgatás 

(amelyet – mint látni fogjuk – a konkrét döntések meghozatalaként definiálunk) a 

végrehajtó hatalom gyakorlásának meghatározó összetevőjévé válik, ezáltal 

megkettőződik (vagy éppen megsokszorozódik) a végrehajtó hatalmi ágon belül az 

akaratképződés: a politikai és alkotmányos főhatalom birtokosa és a kormányzottak 

közé beépül a közigazgatás egyre nagyobb szervezetrendszere, amely jelentős 

befolyással bír nemcsak az akaratképződés eredményére, hanem annak tartalmára is.  

 

Szintén észrevehető, hogy már nemcsak az angolszász jogterületen, hanem a német 

jogcsaládhoz tartozó jogrendekben is meghatározó jelentőségűvé válik, általános 

védőhálóként jelenik meg a bíróságok szerepe. 

Indokolás: túl bonyolult a szöveg; nem alapvizsga szintű 
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18. oldal ötödik bekezdésének szövege törlendő: 

Nemcsak az államok szövetségi rendszerekhez tartozása folytán, hanem egy államon 

belül is észlelhető, hogy a hatalommegosztás klasszikus (horizontális) elve mellett 

egy (vertikális) területi elosztás is megjelenik. Ennek módszere az, hogy a minden 

állami berendezkedésből ismert két vagy többelemű központi-területi szint alkotmányos 

súlyúvá válik, azaz a jog, gyakran az alkotmány által védett hatáskört kapnak a területi 

szinten (vagy szinteken) működő szerveződések. Ezt fejezi ki Magyarországon az 

elnevezésük is: helyi önkormányzatok, ezeken belül jellemzően a hatalommegosztás 

elve is érvényesül valamilyen mértékben. Egyre több, az államtól független vagy 

legalábbis nem közvetlen állami hatalomgyakorló intézmény válik jelentős, szociológiai 

értelemben figyelembe veendő súlyúvá (az elektronikus média, a nemzetközi 

nagyvállalatok, azokon belül a menedzseri szint stb.). 

Indokolás: túl bonyolult a szöveg; nem alapvizsga szintű 

 

 

1.2.1.  AZ ORSZÁGGYŰLÉS   

19. oldal negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az Országgyűlés az őt kizárólagos jogosítványként megillető törvényhozás jogának 

gyakorlása során a benyújtott törvényjavaslatokról a plenáris ülésen – általános és 

részletes vita során – dönt. 

Indokolás: megváltozott a szabály: 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 43. § (1) 

 

 

20. oldal második bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az Országgyűlésre vonatkozó legfontosabb szabályokat az Alaptörvényben, az 

Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben, illetve a Házszabályban , az 

egyes házszabályi rendelkezésekről szóló vagyis az Országgyűlés működési rendjét, a 

tárgyalás szabályait meghatározó országgyűlési határozatban [46/1994. (IX. 30.) OGY. 

határozat 10/2014. (II. 24.) OGY határozat] találjuk meg (a továbbiakban: Házszabály). 

Indokolás: megváltozott a szabály: 10/2014. (II. 24.) OGY határozat 

 

1.2.2.  A KORMÁNY  

21. oldal harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A Kormány megalakulása a miniszterelnöki tisztség betöltésével veszi kezdetét, akit 

az államfő javaslatára választ az Országgyűlés a képviselők többségének szavazatával; 

ezt követően kerül sor a miniszterek kinevezésére, akiket a miniszterelnök javaslatára a 

köztársasági elnök nevez ki. a büntetlen előéletű, választójoggal rendelkező személyek 

közül. A Kormány tagjának büntetlen előéletűnek és az országgyűlési választásokon 

választható személynek kell lennie. 

Indokolás: megváltozott a szabály: 2010. évi XLIII. törvény 20. §. 
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1.2.6.  AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG  

25. oldal negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A rendes bíróságok előtt folyó eljárások általában kontradiktórius jellegűek, 

érdekellentéteken alapulnak – azaz az eljárás két ellenérdekű fél közötti jogvita. 

Indokolás: pontosítás, hiszen a nemperes eljárások (pl. cégalapítás) nem ellenérdekű 

feleket érint 

 

25. oldal hetedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az Alkotmánybíróság egyes jogszabályok alaptörvénnyel való összhangját vizsgálhatja 

a kihirdetésüket megelőzően (előzetes normakontroll) és a kihirdetésüket követően is 

(utólagos normakontroll). 

Előzetes normakontroll esetében jóval szűkebb, hogy milyen jogforrást lehet 

megküldeni az Alkotmánybíróságnak. Ezek az Alaptörvény, törvény, nemzetközi 

szerződés, házszabály. A legismertebb normakontroll eljárás az országgyűlés által 

elfogadott törvény megküldése az Alkotmánybíróságnak. Ha az Országgyűlés ezt nem 

kezdeményezi, akkor az államfő jogosult a törvényt megküldeni az 

Alkotmánybíróságnak. Ezt hívjuk a köztársasági elnök alkotmányos vétójogának. 

Előzetes normakontroll esetében szűkebb a kezdeményezők köre is az utólagos 

normakontrollhoz képest. Alaptörvény módosításának alaptörvény-ellenességének 

előzetes normakontrollját csak a köztársasági elnök kezdeményezheti. A kormány pedig 

csak a nemzetközi szerződésnél élhet ezzel a jogával. 

Utólagos normakontroll esetében tágabb az jogforrási kör, amelyet meg lehet küldeni 

az Alkotmánybíróságnak. Ezek például az Alaptörvény, törvény, kormányrendelet, 

miniszteri rendelet stb. Tágabb a kezdeményezők köre is. Ezek a Kormány, 

országgyűlési képviselők egynegyede, Kúria elnöke, legfőbb ügyész, alapvető jogok 

biztosa. 

Indokolás: fogalommagyarázat a jobb érthetőségért 

 

1.3. ALMODUL: JOGI SZABÁLYOZÁS  

1.3.1. A JOGFORRÁS FOGALMA ÉS CSOPORTJAI  

28. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A jogforrásoknak több csoportját vagy fajtáját lehet megkülönböztetni. Ezek például az 

Alaptörvény, az Alkotmánybíróság határozatai, a jogszabályok, a közjogi 

szervezetszabályozó eszközök, a nemzetközi szerződések. Ezek közül két három 

jogforrással fogunk részletesebben foglalkozni. az alábbiakban foglalkozni: az egyik a 

jogszabályok köre, a másik pedig a közjogi szervezetszabályozó eszközök. 

Indokolás: mivel a jogforrások köre tágabb indokolt néhány példát megemlíteni.  
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1.3.1.1. A jogszabályok köre 

28. oldal 1. sz. táblázata az alábbiak szerint módosul: 

1. sz. táblázat: A jogszabályok köre 

Belső jogforrás Külső jogforrás 

Országgyűlés Alaptörvény, sarkalatos törvény, törvény 

Kormány, Magyar Nemzeti Bank elnöke rendelet 

miniszterelnök, miniszter rendelet 

önálló szabályozó szerv elnöke rendelet 

helyi önkormányzat képviselő-testülete rendelet 

 

Indokolás: mivel az Alapörvény nem jogszabály, indokolt a jogszabályoktól elkülöníteni  

 

 

29. oldal első és harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Szükséges ugyanakkor hozzátennünk, hogy egyfelől az Alaptörvényt szorosabb 

értelemben nem tekintjük jogszabálynak. , de az áttekinthetőség kedvéért szerepeltettük 

a táblázatban. Másfelől a táblázatban szereplő jogszabályok mellett létezik még egy 

olyan jogforrás – a törvényerejű rendelet (tvr.)–, amelyet a rendszerváltozás előtt az 

Országgyűlést helyettesítő jogkörében alkotott a Magyar Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa (NET). A NET mint jogalkotó szerv 1989-ben megszűnt, azóta ilyen jogforrás 

kiadására nem kerülhet sor, mégis közülük néhány száz a mai napig hatályban van. A 

törvényerejű rendeleteket az Országgyűlés módosíthatja törvénnyel. 

 

A jogforrási hierarchia tehát a következőképpen alakul a jogszabályok esetében: 

1) Alaptörvény; 

2) sarkalatos törvény; 

3) törvény; 

4) Kormányrendelet, Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete; 

5) miniszterelnöki rendelet, miniszteri rendelet; 

6) önálló szabályozó szerv vezetőjének rendelete; 

7) önkormányzati rendelet. 

 

Indokolás: mivel a táblázat már felsorolta a hierarchiát, nem indokolt megismételni 

pláne, hogy a sarkalatos törvényeket az AB egyenjogúnak minősíti a 

törvényekkel. 
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1.3.1.2. Alaptörvény 

1.3.2.  ALAPTÖRVÉNY  

29. oldal az alcím számozása megváltozik és a JOGALKOTÁS MINŐSÍTETT 

HELYZETEKBEN C. ALFEJEZET ELÉ KERÜL, EZZEL A 1.3.3. SZÁMÚ 

ALFEJEZETRE VÁLTOZTATVA A JOGALKOTÁS MINŐSÍTETT HELYZETEKBEN C. 

ALFEJEZETET 

Indokolás: mivel az Alapörvény nem jogszabály, ezért indokolt elkülönítve tárgyalni a 

jogszabályoktól.  

1.3.1.3. A törvény 

30. oldal nyolcadik bekezdése törlésre kerül: 

Az Alaptörvény módosítása vonatkozásában a vétó gyakorlása korlátozottan érvényesül. 

Itt egyfelől kizárólag csak alkotmányos vétóra kerülhet sor szemben a következőkben 

tárgyalt politikai vétóval, másfelől csak közjogi érvénytelenség esetén. Ha a 

köztársasági elnök úgy ítéli meg, hogy az Alaptörvénynek vagy az Alaptörvény 

módosításának a megalkotására vonatkozó, az Alaptörvényben foglalt eljárási 

követelményeket nem tartották meg, ennek vizsgálatát kéri az Alkotmánybíróságtól. Ha 

az Alkotmánybíróság a vizsgálata során nem állapítja meg e követelmények 

megsértését, a köztársasági elnök az Alaptörvényt vagy az Alaptörvény módosítását 

haladéktalanul aláírja, és elrendeli annak kihirdetését. Ez azt jelenti, hogy csak ún. 

közjogi érvénytelenség esetén kezdeményezheti az államfő mindezt és az 

Alkotmánybíróság is kizárólag ugyanilyen okból vizsgálhatja felül az Alaptörvény 

módosítást. Így például, ha az országgyűlési képviselők kétharmada nem szavazta meg 

a javaslatot (csak mondjuk a fele), akkor közjogilag érvénytelen ez a módosítás. 

Indokolás: túl bonyolult megfogalmazás; nem alapvizsga szintű anyag 

 

1.3.3. A közjogi szervezetszabályozó eszközök  

34. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Továbbá törvényben meghatározott tárgykörben normatív utasítást adhat ki az alábbiak 

hivatali szervezetének a vezetője: 

• az Országgyűlés; 

• a köztársasági elnök; 

• az Alkotmánybíróság; 

• az alapvető jogok biztosa; 

• az önálló szabályozó szerv, valamint 

• a Miniszterelnökség és a minisztérium, 

ami a szerv állományába tartozó személyekre kötelező. 

Indokolás: jogszabályi változás, mivel a Miniszterelnökség is minisztérium lett,  

2014. évi XX. törvény 1. § 
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1.3.4.  A JOGSZABÁLYOK KÖTELEZŐ EREJE  

35. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A visszaható hatály a kihirdetéshez képest korábbi időponttól teszi alkalmazhatóvá a 

jogszabályt. A jogszabály a kihirdetését megelőző időre ugyanis nem állapíthat meg 

kötelezettséget, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. A jogállamiság 

feltétele, hogy tilos a visszaható hatály, de ez a hátrányos szabályozás tilalmát jelenti, az 

„előnyös visszaható hatály” lehetséges. A visszaható hatály akkor jogszerű, ha az 

érintettek részére a korábbinál kedvezőbb szabályozást tartalmaz, előnyöket 

visszamenőlegesen is nyújthat. (Így például nem alaptörvény-ellenes Alaptörvény-

ellenes visszamenőlegesen megemelni a nyugdíjat vagy a közszolgálati dolgozók 

illetményét.) 

Indokolás: nyelvtani módosítás. 
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2. MODUL 

KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK 

 

2.1. ALMODUL: A KÖZIGAZGATÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE ÉS JOGI 

ALAPFOGALMAI 

2.1.3.  KÖZPONTI IGAZGATÁS SZERVEI   

39. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A központi szervek csoportjait a központi államigazgatási szervekről, valamint a 

Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (Ksztv.) 

sorolja fel. Közös bennük, hogy országos illetékességgel rendelkeznek, vagyis az egész 

ország területén jogosultak eljárni. Ezek a következők 

•   a Kormány 

• a kormánybizottságok; 

•   a Miniszterelnökség; 

•   a minisztériumok; 

•   az autonóm államigazgatási szervek; 

•   a kormányhivatalok; 

•   a központi hivatalok; 

• a rendvédelmi szervek országos parancsnokságai és a Katonai Nemzetbiztonsági 

Szolgálat, valamint 

•   az önálló szabályzó szervek. 

Indokolás: jogszabályi változás 2010. évi XLIII. törvény 1. § 

 

 

2.1.3.2. A Kormány 

40. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Ennek keretében állást foglal az előterjesztések és jelentések kormánydöntésre való 

alkalmasságáról, napirendre vételéről. Az értekezletet a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium közigazgatási államtitkára hívja össze, szervezi és vezeti. Az értekezletre 

általában hetenként kerül sor. 

Indokolás: bár jelenleg is ezt a szöveget tartalmazza az ügyrend (a jegyzet lezárásakor), 

valójában hatálytalan a 2014. évi XX. törvény 1. §.következtében 

 

 

2.1.3.4. Miniszterelnökség (Ha az alfejezet törlésre kerül, akkor a többi alfejezet 

számozása is megváltozik 2.1.3.4. és a 2.1.3.9. között) 

40. oldal hetedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

2.1.3.4. A Miniszterelnökség 
A Miniszterelnökség a miniszterelnök munkaszerve, tevékenységét a miniszterelnök 

irányítja, és államtitkár vezetése alatt áll, aki ellátja a miniszterelnök személye körüli 

teendőket, segíti a miniszterelnök munkáját. Korábban ezeket a feladatokat az ún. 

Miniszterelnöki Hivatal (MEH) látta el. 2010-től azonban a MEH feladatainak egy része a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz (KIM), másik része a Miniszterelnökséghez 
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került. A Miniszterelnökség felépítése hasonló a minisztériuméhoz: jelenleg 

Miniszterelnökséget vezető államtitkár, jogi ügyekért felelős államtitkár, illetve külügyi és 

külgazdasági ügyekért felelős államtitkár működik, azonban közigazgatási államtitkár nem. 

Indokolás: jogszabályi változás, mivel a Miniszterelnökség is minisztérium lett,  

2014. évi XX. törvény 1. § 

 

2.1.3.4. Minisztériumok 

41. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A minisztérium a miniszter munkaszerve, amely a Kormány irányítása alatt álló különös 

hatáskörű államigazgatási szerv. Azt, hogy hazánkban milyen minisztériumok működnek, a 

Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény tartalmazza. 

Magyarország minisztériumai: a Miniszterelnökség, - mint elsősorban a kormányzati 

koordinációt ellátó minisztérium- , és a szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumok.  

2010. évi XLII. törvény sorolja fel. A miniszter vezeti a minisztériumot; e feladatkörében 

irányítja az államtitkár és a közigazgatási államtitkár tevékenységét, valamint dönt a 

hatáskörébe utalt ügyekben. Azt, hogy egy adott miniszternek konkrétan milyen feladatai és 

hatáskörei vannak, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.)  az 

egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) kormányrendelet állapítja meg. 

Indokolás: jogszabályi változás, mivel a Miniszterelnökség is minisztérium lett,  

2014. évi XX. törvény 1. § 

 

 

41. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Hazánkban ún. klasszikus minisztériumi struktúra működik. Ennek lényege az, hogy 

a minisztériumban a politikai és a szakmai elemet  vezetőket egyaránt megtaláljuk. A 

politikai réteghez tartozik legfőképpen a miniszter, államtitkár, míg a szakmaihoz 

elemhez tartozik a közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, valamint a 

minisztérium kormánytisztviselői állománya. 

Indokolás: nyelvtani, stilisztikai módosítás  
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41. oldal harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A minisztérium felépítését felépítésének legfontosabb elemeit a Ksztv.-ben találjuk meg. , 

amely törvény jelentősen átalakította a korábbi struktúrát. A törvény a minisztérium 

felépítésének legfontosabb elemeit tartalmazza. Azt, hogy konkrétan egy minisztériumban 

milyen főosztályok, osztályok stb. vannak, a miniszter által normatív utasításban 

meghatározott Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza (SzMSz). 

Indokolás: nyelvtani, stilisztikai módosítás  

 

41. oldal ötödik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A minisztériumot politikai vezető, a miniszter vezeti, aki tagja a Kormánynak. A 

minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel. A 

kinevezés feltételei a következők: 

•  büntetlen előélet és 

•  hogy az országgyűlési képviselők választásán választható legyen. 

Indokolás: jogszabályi változás 2010. évi XLIII. törvény 40. § 

 

 

42. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az államtitkár szintén politikai vezető, aki a miniszter helyettese. Államtitkárrá minden 

büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választójoggal rendelkező 

személy kinevezhető. A kinevezés feltétele ugyanaz, mint a miniszter esetében. Az 

államtitkárt a miniszterelnöknek a miniszter véleménye kikérését követően tett javaslatára a 

köztársasági elnök nevezi ki. A minisztert rendelet kiadásában nem lehet helyettesíteni. 

Indokolás: stilisztikai, formai javítás  

 

 

42. oldal hetedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Közigazgatási államtitkárrá minden büntetlen előéletű, az országgyűlési képviselők 

választásán választójoggal rendelkező választható személy kinevezhető, aki állam- és 

jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy okleveles közigazgatási 

menedzser szakképesítéssel vagy a feladat- és hatáskörének megfelelő szakirányú felsőfokú 

végzettséggel rendelkezik.egyetemi szintű végzettséggel és jogász, közgazdász vagy 

közigazgatási menedzser szakképzettséggel vagy felsőfokú végzettséggel és a feladat- és 

hatáskörének megfelelő szakirányú szakképzettséggel rendelkezik. 

Indokolás: jogszabályi változás 2011. évi CXCIX. törvény 215. § 

 

42. oldal nyolcadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A közigazgatási államtitkárt a miniszterelnöknek a miniszter véleménye kikérését követően 

tett javaslatára a köztársasági elnök határozatlan időre nevezi ki. , de a miniszter véleményét 

a KIM miniszter útján terjeszti a kormányfő elé. A KIM miniszter a véleményre észrevételt 

tehet. A miniszterelnök kinevezésre vonatkozó javaslatát a miniszternek a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter útján tett kezdeményezése alapján teszi meg. 

Miniszterelnökséget vezető miniszter a kezdeményezésre észrevételt tehet. 

Indokolás: jogszabályi változás 2011. évi CXCIX. törvény 215. §  
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42. oldal utolsó bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A közigazgatás kiemelt szereplője a KIM Miniszterelnökséget vezető miniszter, de 

ugyanez mondható el a KIM Miniszterelnökség közigazgatási államtitkáráról is. A 

törvény értelmében ugyanis a minisztériumban főosztályvezető-helyettesi és osztályvezetői 

megbízásra javasolt személyről az adott minisztérium közigazgatási államtitkára 

tájékoztatja a KIM Miniszterelnökség közigazgatási államtitkárát, aki a javasolt személlyel 

szemben a tájékoztatást követő tizenöt napon belül kifogással élhet. 

Indokolás: mivel a Miniszterelnökség vette át a KIM szerepét ezért szükséges a változtatás. 

jogszabályi változás 2011. évi CXCIX. törvény 220. § 

 

43. oldal harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A helyettes államtitkár 

A helyettes államtitkár a jogszabályoknak és a szakmai követelményeknek megfelelően 

irányítja a miniszter feladat- és hatáskörének a minisztérium szervezeti és működési 

szabályzatában meghatározott része tekintetében a szakmai munkát, valamint dönt a 

hatáskörébe utalt ügyekben. 

 

A helyettes államtitkárt a miniszter javaslatára a miniszterelnök határozatlan időre nevezi 

ki. A miniszter javaslatát ebben az esetben is a KIM közigazgatási államtitkára útján 

terjeszti a miniszterelnök elé. A KIM közigazgatási államtitkára tizenöt napon belül 

kifogással élhet, és a javaslatot akár visszaküldheti a miniszternek. A miniszter javaslatát a 

Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára útján terjeszti a miniszterelnök elé. A 

Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára a javaslat megküldésétől számított tizenöt 

napon belül kifogással élhet vagy továbbítja azt a miniszterelnöknek. A helyettes 

államtitkárok kinevezésének folyamatában tehát vétójogot gyakorol a KIM 

Miniszterelnökség közigazgatási államtitkára. 

Indokolás: mivel a Miniszterelnökség vette át a KIM szerepét ezért szükséges a változtatás. 

jogszabályi változás 2011. évi CXCIX. törvény 220. § 

43. oldal 1. sz. ábrája helyébe az alábbi ábra kerül: 

  

Miniszter 

Közigazgatási 
államtitkár 

Helyettes 
államtitkár 

Főosztály 

Osztály 

Parlamenti 
államtitkár 

Helyettes 
államtitkár 

Főosztály 

Osztály 

A –ért felelős 
államtitkár 

Helyettes 
államtitkár 

Főosztály 

Osztály 

B –ért felelős 
államtitkár 

Helyettes 
államtitkár 

Főosztály 

Osztály 
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2.1.3.9. Rendvédelmi szervek  

44. oldal harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A rendvédelmi szervek a rendészeti, vagyis a nem civil közigazgatáshoz tartozó 

szerveket jelentik. A rendészeti szervek tevékenysége a társadalmi béke megőrzésére, az 

állam külső és belső védelmének biztosítására, a társadalomellenes cselekvések 

megelőzésére, üldözésére irányul. Jellemző rájuk, hogy tagjaik egyenruha-viselésre 

kötelezettek, fegyverviselésre jogosultak. Ide soroljuk a rendőrséget és a büntetés 

végrehajtási szervezetet, a hivatásos katasztrófavédelmi szervet, a polgári 

nemzetbiztonsági szolgálatokat. 

Indokolás: pontosítás  

 

 

2.1.4. A KÖZPONTI IGAZGATÁS HELYI-TERÜLETI SZERVEI 

2.1.4.2.  A fővárosi és megyei kormányhivatal szerepe, feladatai 

46. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A fővárosi és megyei kormányhivatal vezetése 

A fővárosi és megyei kormányhivatalt kormánymegbízott vezeti, aki politikai elemnek 

tekinthető. A kormánymegbízottat a KIM Miniszterelnökséget vezető miniszter 

javaslatára a miniszterelnök nevezi ki és menti fel. A kormánymegbízott felett – a 

kinevezés és a felmentés kivételével – a munkáltatói jogokat a miniszter gyakorolja. A 

kinevezés feltételei ugyanazok, mint a miniszter vagy államtitkár esetében..: büntetlen 

előélet és az országgyűlési képviselők választásán választójoggal rendelkezés. A 

jogviszony megszűnése pedig szintén a minisztérium politikai vezetőihez hasonlít. 

Indokolás: a Miniszterelnökség vette át a KIM szerepét;  

2010. évi CXXVI. törvény 2. § (2) bek. 

 

 

47. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

6) A fővárosi és a megyei kormányhivatal ügyfélszolgálati feladatai, a 

kormányablakok  

A fővárosi és megyei kormányhivatalok megalakulásának egyik nagy előnye, hogy a 

kormányhivatalok integrált ügyfélszolgálatot működtetnek, amelyeket 

Kormányablaknak nevezünk, ezek a járási (kerületi) hivatalokban működnek.  

Indokolás: jogszabályváltozás - 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet miatti kiegészítés 

 

 

47. oldal ötödik bekezdésének szövege törlésre kerül, helyére új szövegezés kerül az 

alábbiak szerint: 

A Kormányablak a következő ügyekben áll az ügyfelek rendelkezésére: 

• Eljár mint ügyfélkapu regisztrációs szerv. 

• Kb. 38 különböző ügytípusban lehet kérelmeket előterjeszteni és bejelentéseket 

megtenni. A kormányablak ezekben az ügyekben tájékoztatja az ügyfelet az eljárás 

menetéről, valamint az eljárással kapcsolatos jogairól és kötelezettségeiről, valamint 
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segítséget nyújt az ügyfélnek a kérelem kitöltésében. Ilyen ügyek pl. az 

állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozat és kérelem, gyermekgondozási 

segély igénylése, anyasági támogatás igénylése, családi pótlék igénylése, 

gyermeknevelési támogatás igénylése. 

• Kb. 8 különböző ügytípusban tájékoztatást nyújt az ügyfélnek az eljárás menetéről, 

valamint az eljárással kapcsolatos ügyféli jogokról és kötelezettségekről. Ilyen ügyek 

pl. a Magyar igazolvány és Magyar hozzátartozói igazolvány kiadásával összefüggő 

eljárás, gyermekgondozási díj igénylésével kapcsolatos eljárás, terhességi-

gyermekágyi segély igénylésével kapcsolatos eljárás. 

•  3 különböző ügytípusban az ügyintézéshez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai 

és informatikai segítséget nyújt az ügyfelek számára. Pl. a kormányablak betekintési 

lehetőséget biztosít az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs Rendszer 

cégadatbázisába. 

 

A kormányablak által ellátott ügycsoportok a következők: 

 meghatározott ügyekben azonnali ügyintézésre van lehetőség (például: új személyi 

azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány kiállítása iránti kérelem, papír 

alapú hiteles tulajdonilap-másolat szolgáltatás iránti kérelem, forgalmi engedély 

cseréjére irányuló kérelem) 

 meghatározott ügyekben, az eljárásra meghatározott ügyintézési határidőn belül jár 

el (például: egyéni vállalkozói igazolvány kiállítása iránti kérelem, magánútlevél 

kiadása, cseréje iránti kérelem, vezetői engedély pótlása iránti kérelem 

 a kormányablakban előterjeszthetőek meghatározott beadványok, amelyeket a 

kormányablak haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtást követő munkanapon 

további ügyintézés végett az eljárásra hatáskörrel rendelkező illetékes hatósághoz 

továbbít (például: anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem, építési engedély 

kiadása iránti kérelem, gyermek családi és utónevének megállapítása iránti kérelem. 

 vannak olyan ügyek, amelyekben a kormányablak az ügyfél kérésére részletes 

tájékoztatást nyújt az eljárás menetéről, az adott eljárással kapcsolatos ügyféli 

jogokról és kötelezettségekről (például: terhességi-gyermekágyi segély iránti 

kérelem, gyermekgondozási díj iránti kérelem, cégbejegyzési és változásbejegyzési 

eljárás, 

 a kormányablakok által végzett kiegészítő szolgáltatások például ügyfélkapu-

regisztráció betekintési lehetőség az Országos Cégnyilvántartási és Céginformációs 

Rendszer cégadatbázisába. 

Indokolás: jogszabályváltozás 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet miatti módosítás 

 

 

2.1.4.3. A járási-kerületi hivatal szerepe, feladatai 

49. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A járási hivatalok vezetése 

 

A járási hivatalt a járási hivatalvezető vezeti a kormánymegbízott szakmai irányítása 

mellett. A hivatalvezetőt a kormánymegbízott javaslatára a közigazgatási és igazságügyi 

a Miniszterelnökséget vezető miniszter nevezi ki és menti fel. A kinevezés feltétele 

felsőfokú végzettség. Hivatalvezetői munkakörbe az nevezhető ki, aki büntetlen 

előéletű, az országgyűlési képviselők választásán választható, felsőfokú végzettséggel 

és legalább öt év közigazgatási gyakorlattal rendelkezik. A hivatalvezetőt 

hivatalvezető-helyettes helyettesíti. A hivatalvezető-helyettes határozatlan időre 
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kinevezett kormánytisztviselő. A hivatalvezető-helyettest a hivatalvezető javaslatára a 

kormánymegbízott nevezi ki és menti fel. A hivatalvezető-helyettesi kinevezés feltétele 

a felsőfokú végzettség (felsőfokú igazgatásszervező, okleveles jogász képesítés vagy 

okleveles közigazgatási menedzser, illetve egyetemi vagy főiskolai szintű közgazdász 

szakképesítés). A járási szakigazgatási szerv vezetőjét a hivatalvezető javaslatára a 

szakigazgatási szerv vezetője nevezi ki és menti fel. 

Indokolás: jogszabályváltozás 2010. évi CXXVI. törvény 20/D. § miatti módosítás 

 

 

50. oldal 2. sz. ábrája az alábbiak szerint módosul: 

a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium … helyett Miniszterelnökség 

a Nemzeti Államigazgatási Központ helyett Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal. 

Indokolás: jogszabályváltozás 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § és 177/2012. (VII. 

26.) Korm. rendelet 17. §. miatti módosítás 

 

 

2.1.5.3. A járási-kerületi hivatal szerepe, feladatai 

51. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A helyi önkormányzatok feladatai esetében beszélhetünk kötelező feladatról, önként 

vállaltról, átvállalt állami feladatról, a helyi közbiztonsággal kapcsolatos önkormányzati 

feladatról és államigazgatási feladatról. Az önkormányzati feladatok ellátását a 

képviselő-testület és szervei (a polgármester, bizottságok, a részönkormányzat testülete, 

a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, a társulás) biztosítják. 

Indokolás: pontosítás  

 

 

2.1.5.4. A képviselő-testület  

52. oldal hetedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Ahogyan a jogi ismereteknél már szóba került, Az önkormányzatnál a minősített 

többség az összes megválasztott képviselő több mint felének szavazatát jelenti. Ilyen 

például az önkormányzati rendelet elfogadása. 

Indokolás: stilisztikai változtatás  

 

 

2.1.5.7. A polgármester és az alpolgármester  

53. oldal nyolcadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A polgármesteri tisztség, ahogyan említettük, összeférhetetlen bizonyos 

megbízatásokkal, tisztségekkel (például nem lehet miniszter, bíró, jegyző, központi 

államigazgatási szerv kormánytisztviselője, de lehet országgyűlési képviselő). 

Indokolás: jogszabályváltozás - miatti 2011. évi CLXXXIX. törvény miatti módosítás, de 

csak az önkormányzati választásokkal lép hatályba   
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2.2. ALMODUL: KÖZSZOLGÁLAT  

 
2.2.1. A KÖZSZOLGÁLATI HUMÁNPOLITIKA MEGÚJÍTÁSA 

2.2.1.1. Személyzeti igazgatás   

56. oldal 1. bekezdés szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 

hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet ezt a centrumszerepet a 

közigazgatásért felelős miniszterre építi, aki érvényesíti a Kormány személyzeti 

politikáját az egyes minisztériumok vonatkozásában. A szabályozás és a fejlesztés 

területén szintén a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium feladata lett a tisztviselői 

életpálya minőségének, vonzó és megtartó erejének növelése, az egységes központi 

személyügyi szolgáltatások és módszertan működtetése. 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 

ezt a centrumszerepet a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért 

felelős miniszterhez – jelenleg ő a Miniszterelnökséget vezető miniszter – telepíti, aki 

érvényesíti a Kormány személyzeti politikáját az egyes minisztériumok 

vonatkozásában. A Miniszterelnökséget vezető miniszter mellett kiemelkedő szerepe 

van a belügyminiszterek is, ugyanis a közszolgálati életpálya kidolgozásáért 2014. 

júniustól a belügyminiszter felel. Ennek keretében 

 előkészíti a közszolgálati tisztviselők kiválasztási, képesítési, képzési, 

továbbképzési, minősítési, teljesítményértékelési, előmeneteli, illetmény- és 

felelősségi rendszereivel kapcsolatos szakmai koncepciót, 

 kidolgozza a személyügy területén kiadásra kerülő módszertani útmutatókat, 

 gondoskodik a kormánytisztviselők és vezetők teljesítményértékeléséről, 

továbbképzéséről és a vezetői utánpótlásképzésről. 

 

Indokolás: a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet hatályon kívül helyezve, helyette a 

152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet hatályos 

 

 

2.2.2. A KÖZSZOLGÁLATI JOG ALAPJAI 

2.2.2.3. A közszolgálati tisztviselők rétegei   

59. oldal 2. sz. táblázatában a 3. oszlop első két sorában lévő szöveg  az alábbiak 

szerint módosul: 

• Miniszterelnökség, minisztériumok,  

kormányhivatalok, központi hivatalok 

Indokolás: módosította a 2014. évi XXI. törvény az egyes törvényeknek a Magyarország 

minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő 

módosításáról; hatályos: 2014. június 6.  
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2.2.6. ELŐMENETEL A KÖZSZOLGÁLATBAN 

64-65. oldal 3. sz. táblázatainak (mind a felső, mind az alsó táblázat esetében) a 3. 

oszlop fejlécének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Közszolgálati jogviszony időtartama (év)  

helyette:  Kormányzati szolgálati jogviszony időtartama (év) 

Indokolás: terminológiai pontosítás a Kttv. alapján 

 

 

65. oldal 1. bekezdésének utolsó pontja az alábbiak szerint módosul: 

 feladatainak ellátására legalább megfelelt fokozatú (azaz „C” szintű) minősítést kell 

kapnia. 

Indokolás: terminológiai pontosítás a Kttv. és a 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 

alapján 
 

 

2.2.11. AZ ILLETMÉNYRENDSZER 

70. oldal 7. bekezdésének a) pontja az alábbiak szerint módosul: 

Az illetményalapot minden évben az Országgyűlés állapítja meg a költségvetési 

törvényben (a 2012. 2014. évben 38.650 Ft) azzal, hogy a korábbi évinél alacsonyabb 

nem lehet. 

Indokolás: aktualizálás 

 

 
2.2.12. FELELŐSSÉG A KÖZSZOLGÁLATBAN 

2.2.12.3. A közszolgálati jogvita   

72. oldal 5. bekezdésének 2. mondata az alábbiak szerint módosul: 

Az ilyen jogviták rendezésére két fórum – a Kormánytisztviselői Döntőbizottság, és 

valamint a közigazgatási és munkaügyi bíróság – jogosult. 

Indokolás: bírósági szervezetrendszer változásának átvezetése 

 

73. oldal 2. bekezdésének 1. mondata az alábbiak szerint módosul: 

A jogvita feloldásának másik eszköze a (közigazgatási és munkaügyi) bíróság. 

Indokolás: bírósági szervezetrendszer változásának átvezetése 
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2.3. ALMODUL: KÖZSZOLGÁLATI HIVATÁSETIKA  

 
2.3.3. HIVATÁSETIKA JOGI SZABÁLYOZOTTSÁGA ÉS AKTUALITÁSAI 

MAGYARORSZÁGON 

2.3.3.1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben rögzített etikai normák  

76. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

 

A hivatásetikai elvek az Alaptörvényünkben is megtalálhatóak, a nemzeti hitvallás 

tartalmazza a méltányos, visszaélés és részrehajlás nélküli ügyintézés elvét, további két 

cikkben pedig a tisztességes és ésszerű határidőn belül való hatósági eljárás és a 

közügyek átláthatóságának (transzparencia) követelménye jelenik meg. Az 

Alaptörvénybe foglalt etikai elvek kifejezik hazánk elkötelezettségét az etikus hivatali 

kultúra megteremtése iránt. A közszolgálat alapvető megújítását szolgáló jogszabály, a 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIV. törvény rögzíti, hogy a magyar 

közszolgálat rendszerének milyen elvek mentén kell működnie, valamint milyen 

erkölcsi és magatartási normák betartását követeli meg az állam a köz szolgálata során 

közreműködő tisztviselőktől. 

Indokolás: tartalmi pontosítás, hiszen ebben a részben már nem az Alaptörvényre, 

hanem a Kttv-re vonatkozik az utalás 

 

78. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint egészül ki: 

A fentiekben meghatározott hivatásetikai elvek megsértése esetén az Magyar 

Kormánytisztviselői Kar (MKK) etikai eljárás lefolytatására jogosult, melynek 

eredménye alapján az MKK fegyelmi eljárást kezdeményezhet a kormánytisztviselő 

munkáltatójánál. Az MKK etikai eljárásainak pártatlan és szervezeti keretekbe 

illesztett lefolytatására országos rendszer létesült, területi etikai bizottságok (1.fok) és 

országos etikai bizottság (2. fok) működik. 

Indokolás: tartalmi kiegészítés az elfogadott Hivatásetikai Kódex alapján  

 

 

2.3.3.3. Hivatásetikai értékek 

79. oldal utolsó bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar közgyűlése 2013 júniusában elfogadta a kar 

Hivatásetikai Kódexét, mely 2013 szeptemberében lép hatályba lépett. A kódex 

részletesen tartalmazza a Zöld Könyv tartalmához igazodó etikai elveket, azok 

magyarázatát, valamint az etikai eljárások rendszerét is. 

Indokolás: aktualizálás  
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80. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Rendvédelmi Kar etikai kódexének elfogadására várhatóan 2013 őszén kerül sor, e 

két hivatásrendi etikai kódexxel párhuzamosan folyamatban van a katonai etikai kódex 

megújítása is, melyek egyben a teljes közszolgálati etikai rendszer megújítását 

szolgálják. 

A Rendvédelmi Kar által szintén megalkotott hivatásrendi etikai kódex és a Katonai 

Etikai Kódex korrekciói  mind igazodtak a közszolgálat Zöld Könyvben rögzített etikai 

megújulásához, így a közszolgálat egységes etikai elvek, normák mentén alakítja ki 

hivatali kultúráját. 

Indokolás: tartalmi módosítás az elfogadott kódex átdolgozása alapján  

 

 
2.3.4. KORRUPCIÓ-MEGELŐZÉS ÉS INTEGRITÁSSZEMLÉLET A 

KÖZSZOLGÁLATBAN 

80. oldal harmadik. bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A korrupció és integritás szorosan kapcsolódó fogalmak. A korrupció fogalma a 

társadalom számára nemkívánatos eseményekhez és cselekményekhez tartozó 

küzdelemhez kapcsolódik, míg az integritás a megelőzésre helyezi a hangsúlyt, és 

egyfajta értékfogalomként, a helyes magatartás megtartására törekvő megközelítésként 

értelmezhető. 

 

2.3.4.3. Anti-korrupciós magyar jogi szabályozás 

82. oldal utolsó bekezdésének szövege az alábbiak szerint egészül ki: 

 „2013 év elején megszületett továbbá az 50/2013. (II.25.) kormányrendelet az 

államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők 

fogadásának rendjéről, mely a megújult anti-korrupciós szakpolitika első szabályozása.” 

E kormányrendelet definiálja az integritás fogalmát, eszerint az államigazgatási szerv 

működésének a rá vonatkozó szabályoknak, valamint a hivatali szervezet vezetője és az 

irányító szerv által meghatározott célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő 

működését jelenti, korrupciós kockázat alatt pedig a jogtalan előny nyújtásának vagy 

megszerzésének lehetőségét érti. 

Indokolás: fogalommagyarázat az 50/2013. (II.25.) Kormányrendelet alapján 

 

2.3.4.4. Nemzetközi együttműködés  

83. oldal utolsó (84. oldalra áthúzódó) bekezdésének szövege az alábbiak szerint 

módosul: 

Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy hazánk a kiegyensúlyozott, átlátható, 

fenntartható költségvetési gazdálkodás elvét érvényesíti, ahol mindenkinek joga van a 

közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez. Ezt az elvet ülteti a gyakorlatba az 

ún. nyílt kormányzás elve is. Az elv egy 2011-ben indult nemzetközi kezdeményezés 

eredménye, mely az átlátható, transzparens állami működés biztosítását tűzte ki fő 
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céljául. A jelenleg több mint 50 ország csatlakozásával működő Nyílt Kormányzati 

Együttműködéshez (OGP – Open Government Partnership) Magyarország is 

csatlakozott ni kíván. A csatlakozás eléréséhez eredményességéhez és hazánk 

korrupciós indexeinek javulásához szükség van további anti-korrupciós intézkedésekre, 

melyek elősegítik a csatlakozási folyamatot, és példamutatást jelentenek a korrupció-

megelőzés nemzetközi színterén. 

Indokolás: nyelvtani módosítás megtörtént esemény miatt, illetve tartalmi módosítás 

 

 

2.3.4.6. Az integritáspolitika és integritásirányítás 

88. oldal (Magyary Program alatti) első bekezdésének szövege az alábbiak szerint 

módosul: 

A megelőzést a hivatásrendekre vonatkozó etikai kódexek is erősítik, melyek a Zöld 

Könyv tartalmi összehangolásával alkotnak egységet a közszolgálatban. Hazánk az 

ezekben található normák megsértését, a korrupciógyanús esetek bejelentését és a 

bejelentők valós védelmét is biztosító rendszer kiépítésére törekszik. A megelőzés 

mellett a büntetés is elrettentő erejű lehet, ezért szükség van ezen szabályok 

szigorítására is. A jogszabályok szigorodásával a korrupció jelenlegi mértéke csökken, a 

társadalom államba vetett hite ezzel egyenes arányban nő. A korrupciós tevékenységek 

csökkentése az állam működésének és gazdasági helyzetének javulását is szolgálja, 

mely szintén visszahat az állampolgárok elégedettségére, így kölcsönhatást képez. 

 

A fentiekkel összhangban kiemelendő, hogy a megelőző (preventív) anti-korrupciós 

szakpolitika kap hangsúlyt az elmúlt években, a jogszabályi rendelkezések biztosítják az 

etikai megújulás alapjait, melynek további kiemelt eszközei a Zöld Könyv tartalmi 

összhangjával megalkotott etikai kódexek. A korrupció megelőzése minden tisztviselő 

kötelessége, ezáltal biztosítható a köz érdekében való hatékony fellépés és 

munkavégzés, mely a rendszert működtető adófizető állampolgárok javát szolgálja. A 

hivatásrendek sajátosságaihoz illeszkedő etikai kódexek egységes, hazai és nemzetközi 

viszonylatban is kiemelt, elfogadott etikai elvek mentén szabályozzák a közszolgálati 

hivatali kultúrát, a tisztviselők mindennapjait. A hivatali korrupció és 

integritásmenedzsment téma központi, egységes keretek mentén történő, szabályozott 

kezelése lehetőséget ad arra, hogy a megelőzés kerüljön fókuszba, biztosítva a 

közérdek, a közjó érvényesítését a szolgáltatásorientált közszolgálati működés során. 

Indokolás: tartalmi módosítás 

 
2.4. ALMODUL:  

KÖZIGAZGATÁSI JOGALKAMAZÁS ÉS HATÓSÁGI ELJÁRÁS 

 
2.4.2. KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS  

2.4.2.2. A közigazgatási eljárás alapelvei és a Ket. hatálya  

96. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

8) A közigazgatási hatóság kártérítési felelőssége és személyiségi jog megsértéséért 

való felelőssége. A közigazgatási hatóság a nem jogszerű eljárással okozott kárt a 
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polgári jog szabályai szerint megtéríti, továbbá a nem jogszerű eljárása 

következtében személyiségi jogaiban megsértett jogalany számára sérelemdíjat fizet.  

Indokolás: Ket. 4. § (3) bekezdés, hatályos 2014. március 15-től. 

 

99. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Fontos szabály, hogy a hatóság a joghatóságát – ezzel összefüggésben az 

alkalmazandó jogot –, valamint hatáskörét és illetékességét az eljárás minden 

szakaszában hivatalból köteles vizsgálni. Ha azt állapítja meg, hogy nincs vagy az 

eljárása során megszűnt a hatásköre vagy illetékessége, akkor köteles haladéktalanul 

(legkésőbb 8 napon belül) áttenni az ügyet a hatáskörrel rendelkező illetékes szervhez, 

és köteles erről értesíteni az ügyfelet. A hatóság – tekintet nélkül a joghatóságára, 

valamint a hatáskörére és az illetékességére – hivatalból köteles megtenni azt az 

ideiglenes intézkedést, amelynek hiányában a késedelem elháríthatatlan kárral, a 

személyiségi jogok elháríthatatlan sérelmével vagy elháríthatatlan veszéllyel járna. 

Indokolás: Ket. 22. § (2) bekezdése, továbbá a 22. § (3) bekezdés, amely hatályos 2014. 

március 15-től. 

 

2.4.2.3. Az elsőfokú eljárás  

101. oldal utolsó előtti bekezdése elé (a képviselet és jegyzőkönyvi rész közé) új 

bekezdés kerül: 

A Polgári Törvénykönyv szerinti a gyámhatóság az egyes ügyei intézésében, döntései 

meghozatalában belátási képességének kisebb mértékű csökkenése miatt segítségre 

szoruló nagykorú számára, annak kérelmére – cselekvőképessége korlátozásának 

elkerülése érdekében – támogató kirendeléséről határoz. A támogató az általa 

támogatott személy helyett nyilatkozattételre nem jogosult. A támogatónak az eljárási 

cselekményen való részvételéről a támogatott személy gondoskodik, a hatóság ezzel 

kapcsolatos intézkedést nem tesz. Az eljárás egyéb résztvevőjére vonatkozó szabályokat 

– az e törvényben foglalt eltérésekkel – a támogatóra is alkalmazni kell. 

Indokolás: Ket. 40/B. §, hatályos 2014. március 15-től. 

 

2.5. ALMODUL:  

KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA (MAGYARY PROGRAM)  

 
2.5.5. A MAGYARY PROGRAM BEAVATKOZÁSI TERÜLETEI   

2.5.5.1. Szervezet  

116. oldal harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Emellett elkezdődött a járási államigazgatás kialakítása is A fent nevezett változások 

mellett 2013. január 1-jével megtörtént az államigazgatás járási szintű szervezet-

rendszerének kialakítása, amelynek értelmében a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
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alárendeltségében alapvetően az  adott járásban jelen lévő működő és a területi (megyei) 

szinten már beintegrált szakigazgatási szervekből és az okmányirodákból létrejönnek 

létrejöttek a járási hivatalok. 

Indokolás: a járási hivatalok már működő szervezeti egységek 

 

2.5.6. A MAGYARY PROGRAM VÉGREHAJTÁSA  

118. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

E feladat ellátásához a Miniszterelnökség (2014. június 6-a előtt a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium) a szükséges központi hatásköröket megkapta ahhoz, hogy 

minden szereplőnek a pontos helyét és feladatát meg tudja mutatni, és felügyelje az 

ellenőrzési és a monitoring tevékenységeket. 

Indokolás: az új Kormány megalakulása óta történt kormányzati szerkezetátalakítással 

összefüggő, egyes miniszterek feladat- és hatáskörét is érintő változások 

szerinti módosítás 

 

118. oldal egy új, harmadik bekezdéssel egészül ki: 

2.5.7. MAGYARY PROGRAM 12.0 

A közigazgatás fejlesztését célzó Magyary Program folytatásaként, az eddig elért 

eredmények és további feladatok bemutatásaként 2012-ben a Kormány meghirdette a 

Magyary Program 12.0-át. A dokumentum a fejlesztési program összegzését, az eddig 

lezajlott fejlesztéseket, valamint a további feladatok ismertetését tartalmazza hasonló 

logikával felépített szerkezetben, mint a Magyary Program 11.0. 

A Magyary Program 12.0 szintén szoros kapcsolatban áll a már elindított közigazgatási, 

önkormányzati és igazságszolgáltatási rendszer reformjával, illetve a folyamatban lévő 

Közigazgatási Korrupció-megelőzési Programmal is.  

Indokolás: figyelemmel arra a tényre, hogy az eddigiekben csak a Magyary Program 

11.0 került bemutatásra és 2012-ben megjelent Magyary Program 12.0, 

indokolt az új program bemutatása  
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3. MODUL 

EURÓPAI UNIÓS ALAPISMERETEK 

 

 

119. oldal első bevezető mondata az alábbiak szerint módosul: 

A következő fejezetben áttekintjük az európai integrációs folyamatot, bemutatjuk az 

Európai Unió intézményrendszerét, jogrendjének sajátosságait. Az elsajátított 

ismeretrendszer segítségével alapismeret szintjén érthetővé válik az uniós jogi 

terminológia, az uniós jogi aktusok, valamint a magyar jogrendszer egymáshoz való 

viszonya. 

Indokolás: stilisztikai kiegészítő módosítás 

 

3.1. ALMODUL:  

AZ EURÓPAI UNIÓ FEJLŐDÉSE ÉS INTÉZMÉNYRENDSZERE  

3.1.1.   AZ EURÓPAI INTEGRÁCIÓ RÖVID TÖRTÉNETE (PÁRIZSTÓL – LISSZABONIG)  

119. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az európai egységgondolat több évszázados filozófiai és politikatudományi előzményeit 

követően a XX. század második fele érlelte meg egyértelműen a helyzetet a jelenleg 

létező európai integrációs szervezetek és intézmények kialakulása és kiépülése előtt.  

Indokolás: értelmezést és helyes elnevezést célzó kiegészítések 

 

119. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A II. világháború európai eseményei befejeződésének ötödik évfordulóján, 1950. május 

9-én az ún. Schuman-nyilatkozattal vált lehetővé az, hogy több kísérletet követően 

1951-ben hat nyugat-európai ország, nevezetesen Belgium, Hollandia, Luxemburg, 

Olaszország, Franciaország és az NSZK (az ún. Hatok) Párizsban létrehozza az első 

európai integrációs szervezetet, az Európai Szén- és Acélközösséget (hétköznapi nevén 

Montánunió, rövidítve ESZAK). 

Indokolás: értelmezést célzó kiegészítés 

 

119. oldal ötödik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az ESZAK elsődleges célja az volt, hogy a hadiipar szempontjából kiemelt 

jelentőséggel bíró széntermelést és acélipart egy új, soha korábban nem létező, tőlük 

lényegében független, szupranacionális (nemzetek feletti) szervezetre bízzák, 

megakadályozva ezzel egy újabb háború kitörését a kontinensen úgy, hogy egyúttal 

biztosítsák az ágazat fejlődését. Közép-Európa keleti felének országai (beleértve 

Magyarországot is), valamint Kelet-Európa egésze a rendszerváltásokig el volt zárva az 
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európai integráció lehetőségétől. 

Indokolás: törlendő az utolsó mondat, mert nem ide illik; az állítás ugyanis a később 

bemutatandó szervezetekre is vonatkozik; lásd a következő pontot!) 

 

120. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Mivel az integrációs folyamat működőképesnek bizonyult, hamarosan a Hatokon kívüli 

európai országok is jelezték a szervezetekhez való csatlakozási szándékukat. Közép-

Európa keleti felének országai (beleértve Magyarországot is), valamint Kelet-Európa 

egésze a rendszerváltásokig el volt zárva az európai integráció lehetőségétől. 

Indokolás: az előző (119. oldal ötödik bekezdéséből) törölt mondat tartalmilag ide 

helyezendő 

 

3.1.2. AZ EURÓ, AZ EURÓÖVEZET ÉS A MONETÁRIS UNIÓ. NYELVI REZSIM AZ  

EURÓPAI UNIÓBAN ÉS AZ EU JELKÉPEI 

121. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Ennek alapján a GMU megvalósításának folyamatában rögzítették a monetáris unióban 

részt vevő országok valutája és az euró közötti arányokat, és 2002. január 1-jétől az 

egységes fizetőeszköz valuta – az euró – is megjelent a készpénzforgalomban is, és 

jelenleg 17 18 uniós tagállamban törvényes fizetőeszközét jelenti. Ezek az országok 

alkotják az ún. eurózónát, más néven az európai valutauniót 

Indokolás: pontosítás, stilizálás és hatályosítás 

 

121. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az Európai Unió nyelvhasználatának rendje szerint az Unió intézményeinek jelenleg 24 

hivatalos és munkanyelve van, közöttük természetesen a magyar nyelv is. Amennyiben 

bármelyik tagállam vagy tagállam joghatósága alá tartozó személy úgy dönt, hogy az 

Unió intézményeihez magyar vagy bármely más hivatalos EU-s nyelven fordul, úgy 

azok kötelesek arra magyarul a megkeresés nyelvén válaszolni. Ezenkívül a 

rendeleteket és egyéb általánosan alkalmazandó dokumentumokat, valamint az Európai 

Unió Hivatalos Lapját is valamennyi hivatalos és munkanyelven közzé kell tenni. Az 

EU intézményeiben használt munkanyelvekkel kapcsolatban elmondható, hogy 

kettőnek, mégpedig az angolnak elsődleges, de és a francia nyelvnek is kiemelkedő 

jelentősége van a napi ügyvitel során. 

Indokolás: helyes értelmezést célzó kiegészítés, pontosítás, módosítás 
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3.1.3. AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYRENDSZERE  

121. oldal hatodik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az Európai Uniónak jelenleg hét ún. intézménye van, ezek a következők: 

 Európai Parlament (EP); 

 Európai Tanács; 

 Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa); 

 Európai Bizottság (Bizottság); 

 Európai Unió Bírósága (EUB); 

 Európai Számvevőszék; 

 Európai Központi Bank (EKB) és a Központi Bankok Európai Rendszere (KBER);. 

 Számvevőszék. 

Indokolás: felesleges a felsorolásban a rövidítések (pl. EP) esetenkénti, nem egységes 

feltüntetése; a felsorolásnál célszerű a hivatalos elnevezéseket használni 

 

121. oldal hetedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az Európai Uniónak ezenkívül vannak tanácsadó szervei és egyéb intézményei is, 

amelyeket összefoglalóan „egyéb intézmények” néven tárgyalunk. 

Indokolás: nyelvtani módosítás, mondathelyesség 

 

121. oldal nyolcadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az alábbiakban következőkben bemutatjuk az egyes intézményeket és azok egymáshoz 

való viszonyát. 

Indokolás: nyelvtani módosítás, helyes szóhasználat 

 

3.1.3.1. Az Európai Parlament (EP)  

122. oldal hatodik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az uniós polgárok – egyebek mellett: 

•    jogosultak a tagállamok területén szabadon mozogni és tartózkodni; 

• a lakóhelyük szerinti tagállamban választók és választhatók az EP- és az 

önkormányzati választásokon; 

•  jogosultak más EU-s tagállam diplomáciai és konzuli hatóságának védelmét igénybe 

venni olyan országokban is, ahol az állampolgárságuk szerinti országnak nincs, egy 

másik uniós tagállamnak ellenben van képviselete; 

• „európai polgári kezdeményezés” keretében uniós jogszabály megalkotására 

vonatkozó javaslat megtételét indítványozhatják az Európai Bizottság számára; 

• ezenkívül az uniós polgárok bármilyen ügyben jogosultak petíciót benyújtani az 

Európai Parlamenthez; 
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• bármelyik hivatalos nyelven fordulhatnak az EU intézményeihez, akik kötelesek arra 

ugyanazon nyelven válaszolni; 

• az uniós polgárt megilleti még a megfelelő ügyintézéshez való jog az EU 

intézményeivel való kapcsolatban, ami részrehajlás nélküli, tisztességes és ésszerű 

határidőn belül történő ügymenetet jelent, de magában foglalja az EU kártérítési 

felelősségét is. 

Indokolás: nyelvtani módosítás, egyértelmű megfogalmazás  

 

123. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az EP-képviselők tagjaik közül 2 és fél éves (megújítható) időtartamra 

megválasztják az intézmény elnökét és tisztségviselőit. A Pparlament 

tisztségviselőinek minősülnek – az elnök mellett – a tizennégy alelnök és az öt quaestor. 

Az elnök és az alelnökök együttesen alkotják a Pparlament Elnökségét, amelynek 

ülésein tanácsadó minőségükben a quaestorok is részt vesznek. 

Indokolás: nyelvtani módosítás, tulajdonnevek helyesírása 

 

123. oldal harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Pparlament tisztségviselőit a képviselők saját soraikból választják titkos szavazással, 

amelynek során tekintettel kell lenni a tagállamok és a politikai nézetek méltányos 

képviseletére. 

Indokolás: nyelvtani módosítás, tulajdonnevek helyesírása 

 

3.1.3.2. Az Európai Tanács   

123. oldal utolsó előtti bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az Európai Tanács (EiT) – ami nem keverendő össze sem a következő pontban 

részletezett Tanáccsal, sem pedig az Európai Uniótól különböző európai nemzetközi 

szervezettel, az Európa Tanáccsal – az Európai Unió legmagasabb szintű politikai 

döntéshozó szerve, amely a tagállamok állam-, illetve kormányfőiből áll – az adott 

ország alkotmányos berendezkedésétől függően –, és félévente legalább két alkalommal 

ülésezik, de rendkívüli ülésre is összehívható. 

Indokolás: megértést segítő kiegészítés  

 

3.1.3.3. Az Európai Unió Tanácsa (Miniszterek Tanácsa)   

124. oldal alcímének módosítása: 

Indokolás: egységesítés; a többi intézménynél is a hivatalos név szerepel a címben 

  



29 
 

124. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Tanács – amelyet informálisan Miniszterek Tanácsának is neveznek – az Unió egyik 

legfőbb jogalkotó testülete az Európai Parlament mellett. Számos elnevezése van. 

Hivatalosan az Európai Unió Tanácsa, de nevezik uniós Tanácsnak, illetve a hétköznapi 

nyelvben, egyszerűen Tanácsnak is. De összetételéről, feladat- és hatásköreiről 

leginkább a Miniszterek Tanácsa elnevezés hordoz információt.  A Tanács a 

tagállamok szakminisztereiből áll, és általában tárcavezetői szinten ülésezik. Ez 

annyit jelent, hogy jóllehet a Tanácsnak emiatt különböző formációi léteznek, azokat 

hivatalosan mindig a „Tanács” elnevezéssel illetjük. 

Indokolás: a nevek közötti eligazodást segítő kiegészítés  

 

124. oldal ötödik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Természetesen m Minden tanácsi formációnak létezik nem hivatalos és a gyakorlatban 

széleskörűen ismert és alkalmazott elnevezése, és ismertetésük során zárójelben 

megadjuk a magyar terminológiában használt rövidített elnevezésüket is. 

Indokolás: stilisztikai módosítás; fölösleges szó törlése  

 

124. oldal hetedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az Általános Ügyek Tanácsa és a Külügyek Tanácsa külügyminiszteri szinten ülésezik. 

Magyarországot a külgazdasági és külügyminiszter képviseli. Az említett két 

konfigurációval együtt jelenleg tíz tanácsi formáció létezik, amelyek az alábbiak 

következik: 

Indokolás: hatály és nyelvhelyesség alkalmazása  

 

125. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A bel- és igazságügyi együttműködésre vonatkozó jogalkotás és döntéshozatal egy 

másik tanácsi formáció, jelesül a Bel- és Igazságügyi Tanács (BIÜT) feladata. 

Magyarországot ebben a tanácsi konfigurációban belügyi napirendeknél a mindenkori 

belügyminiszter, igazságügyi kérdéseknél pedig a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztérium vezetője az igazságügy miniszter képviseli. 

Indokolás: hatályosítás alkalmazása  

 

125. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Versenyképességi Tanács (VKT) nevéből is adódóan az EU működése 

szempontjából kiemelkedően fontos versenyképességi kérdéseket (belső piac, ipar stb.) 

tárgyal. Hazánkat ebben a formációban szintúgy a Nemzetgazdasági Minisztérium 

képviseli, de néhány témakört illetően a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

rendelkezik elsőhelyi felelősséggel. 

Indokolás: hatályosítás alkalmazása  
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125. oldal hatodik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Mezőgazdasági és Halászati Tanácsban (AGRI) Magyarországot a Vidékfejlesztési 

Földművelésügyi Minisztériumot vezető miniszter képviseli. Az AGRI foglalkozik – 

egyebek mellett – az EU közös agrárpolitikájának működtetésével kapcsolatos 

kérdésekkel. 

Indokolás: hatályosítás alkalmazása  

 

125. oldal hetedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Ugyanígy egyre növekvő jelentősége van a Környezetvédelmi Tanácsnak (ENVI), ebben 

a formációban is a Vidékfejlesztési Földművelésügyi Minisztérium képviseli 

Magyarországot, mégpedig államtitkári szinten. 

Indokolás: hatályosítás alkalmazása  

125. oldal utolsó előtti bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az aktuális ügyek mennyiségéhez igazodóan folyamatosan változó, de általában 

százötven – kétszáz fő körüli számban működő alakuló tanácsi munkacsoportokban 

lehetőség van arra, hogy a tagállamok szakértői szinten vitassák meg az egyes uniós 

előterjesztéseket, beleértve az EU jogszabálytervezeteit, jelentéseket és összességében 

minden, az adott területhez tartozó kérdést.  

Indokolás: pontosítás; és nem fő, hanem darab 

 

126. oldal ötödik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Tanács intézménye kapcsán szót kell ejtenünk a soros elnökség intézményéről. Az 

Európai Unió Tanácsa soros elnöki tisztségét félévenkénti váltásban tölti be egy-egy 

tagállam. Magyarország történelme során először 2011 első félévében volt a Tanács 

soros elnöke. Hazánk Spanyolországgal és Belgiummal alkotott, másfél éves 

időtartamra létrejött, ún. „trióban” látta el hat hónapon keresztül a soros elnöki 

teendőket. 

Indokolás: szövegértést segítő kiegészítés  

 

3.1.3.4. Az Európai Bizottság (Bizottság)  

127. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az Európai Bizottság a Tanácstól és az Európai Tanácstól eltérően nem kormányközi, 

hanem szupranacionális elven működik, azaz nem csupán a tagállamok érdekeire 

figyelemmel tevékenykedik, hanem az Unió egészét szolgálva az uniós érdekek őreként 

végzi feladatait.  

Indokolás: pontosítás!   
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127. oldal hatodik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az EP klasszikus állami parlamenti szerepét hivatott erősíteni az, hogy az Európai 

Bizottság elnökét az Európai Tanács – az EP-választások eredményének 

figyelembevételével – minősített többséggel meghozott javaslatára az Európai 

Parlament választja meg tagjainak többségével. Megválasztását követően a Bizottság 

elnöke a Tanáccsal közös megegyezésben elfogadja azt a további, a tagállamok 

kormányai által javasolt személyeket tartalmazó listát, akiket amelyen a Bizottság 

tagjaivá kíván kinevezni kívánt személyek nevei szerepelnek. 

Indokolás: értelemzavaró rész kivétele, mondat pontosítása 

 

127. oldal két utolsó bekezdése egy bekezdéssé alakul: 

A bizalmatlansági indítvány lehetővé teszi az Európai Parlament számára az Európai 

Unió demokratikus ellenőrzését. A bizalmatlansági indítvány elfogadhatóságának 

feltétele, hogy azt a képviselők legalább egytizede nyújtsa be a Parlament elnökéhez. Az 

indítványt indokolással kell ellátni. A Bizottságot megbízatásának ideje alatt a 

Parlamentnek jogában áll bármely pillanatban visszahívni, ehhez a leadott szavazatok 

kétharmados többsége vagy az összes európai parlamenti képviselő többségének 

szavazata szükséges. 

Indokolás: nem kell új bekezdés, mert egybe tartozik  

 

128. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Minden tagállam egy biztost delegál, így a bizottsági testület 28 tagú – beleértve az 

elnököt és az alelnököket is. A tagállamok számához igazodó, 28 fős Európai Bizottság 

m Minden tagja biztos – a tagállami kormányok minisztereihez hasonlóan – felelős egy-

egy portfólióért.   

Indokolás: A kiegészítéssel a szöveg egyértelműbbé válik 

 

3.1.3.5. Az Európai Unió Bírósága (EUB)  

128. oldal ötödik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Ez utóbbiból jelenleg még csak egy létezik, nevezetesen az uniós alkalmazottak (az ún. 

eurokraták) „munkaügyi” vitáiban eljáró Közszolgálati Törvényszék. 

Indokolás: jobb megértést segítő kiegészítés 
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128. oldal hetedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Bíróság tagállamonként egy-egy, a Törvényszék tagállamonként legalább egy 

(jelenleg 28) bíróból áll.. A Bíróság munkáját nyolc kilenc ún. főtanácsnok segíti. Ők 

terjesztik a Bíróság elé a folyamatban lévő ügyekben az indítványokat. A bírákat és a 

főtanácsnokokat hatéves időtartamra a tagállamok kormányai nevezik ki közös 

megegyezéssel. hatéves időtartamra, de Munkájukat pártatlanul végzik és megbízatásuk 

megújítható.  

Indokolás: jobb megértést segítő helyesbítés és kiegészítés 

 

129. oldal második bekezdése elé egy új bekezdés kerül az alábbi tartalommal:  

Az Európai Bíróság jogértelmezése, döntései és határozatai az Európai Unió 

tagállamaiban kötelező erővel bírnak. 

Indokolás: nagyon fontos és szükséges kiegészítés 

 

129. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A tagállamokat és az uniós intézményeket meghatalmazottak, más peres feleket pedig 

ügyvédek képviselik az eljárásban. Magyarország peres képviseletét a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztériumon belül az igazságügyért felelős államtitkár alatt működő 

európai uniós és nemzetközi igazságügyi együttműködésért felelős helyettes államtitkár 

irányítása alá tartozó Európai Uniós Jogi Főosztály (EUJFO) Európai Bírósági 

Osztályán dolgozó kormánytisztviselők látják el a Külügyminisztérium 

közreműködésével. Magyar részről az igazságügyi miniszter a Kormány eljárás tárgya 

szerint felelős tagjával együttműködve látja el a Kormány képviseletét az Európai Unió 

Bírósága előtti eljárásokban, ő koordinálja a képviselet ellátásához szükséges iratok 

előkészítését, elkészíti a beadványokat, illetve figyelemmel kíséri az eljárásokat és 

gondoskodik az ezekből esetlegesen következő jogalkotási feladatok meghatározásáról, 

programozásáról és teljesítésének ellenőrzéséről. 

Indokolás: hatályosítás következtében módosult szöveg  

 

3.1.3.6. Az Európai Számvevőszék 

129. oldal alcímének módosítása: 

Indokolás: egységesítés; a többi intézménynél is a hivatalos név szerepel a címben 
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3.1.3.7. Európai Központi Bank (EKB) és a Központi Bankok Európai Rendszere 

(KBER) 

129. oldalon a jelölt intézmények alcímmé módosítása: 

Indokolás: feltétlenül új számozás szükséges, mert el kell különíteni a Számvevőszéktől; 

ebben a formában nem értelmes és nem következetes; tehát értelemzavaró! 

 

3.1.3.7. 3.1.3.8. Egyéb intézmények 

129. oldalon az alcím számozásának módosítása 

Indokolás: sorszám növekszik eggyel, mivel az előzőt – EKB, KBER – külön sorszámon 

szükséges beiktatni 

 

3.1.3.7. 3.1.3.8. Egyéb intézmények 

129. oldal ötödik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Gazdasági és Szociális Bizottság (ESC GSzB) – a Régiók Bizottsága mellett – az 

EU intézmények egyik tanácsadó szerve. Az ESC GSzB a Római Szerződések alapján 

1957-ben jött létre azzal a céllal, hogy a különféle gazdasági, szociális érdekcsoportokat 

bekapcsolják a közösségi döntések előkészítésébe. A szerv feladata, hogy tanácsokat 

adjon a Bizottság, a Tanács és az Európai Parlament számára, de az EU intézményei 

bizonyos kérdésekben kötelesek konzultálni az ESC GSzB testületével, bár 

véleményüket nem kötelesek figyelembe venni a döntéshozatal során. A jelenleg 353 

tagú testület a munkaadók, a munkavállalók és az egyéb civil szervezetek képviselőiből 

áll, akiket a tagállamok javaslatára a Tanács nevez ki minősített többséggel ötéves 

időtartamra. 

Indokolás: ha másutt magyar rövidítéseket adtunk meg, akkor itt indokolatlan az angol 

megjelölés; ráadásul a helyes rövidítés EESC és nem ESC; 

plusz információk közlése a tagok számáról 

 

129. oldal utolsó (130. oldalra áthúzódó) bekezdésének szövege az alábbiak szerint 

módosul: 

A Régiók Bizottsága (COR RC) a Maastrichti Szerződés alapján jött létre abból a 

célból, hogy lehetővé tegyék a lokális helyi és regionális szervek számára a 

konzultációs részvételt a közösségi döntéshozatalban. Tagjait - jelenleg 353 - a helyi 

önkormányzatok demokratikusan választott képviselői vagy tisztségviselői közül a 

tagállamok javaslatára a Tanács minősített többséggel nevezi ki ötéves időtartamra. 

Indokolás: ha másutt magyar rövidítéseket adtunk meg, akkor itt indokolatlan az angol 

megjelölés; ráadásul a helyes rövidítés CoR és nem COR; 

plusz információk közlése a tagok számáról 
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130. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az (Európai) Ombudsman a Maastrichti Szerződés alapján az Európai Parlament által 

öt évre megválasztott, Strasbourgban székelő jogvédő szerv. Az Európai 

Ombudsmanhoz az uniós polgárok, az EU-ban lakóhellyel rendelkező személyek, 

valamint az Európai Unió területén bejelentett irodával rendelkező társadalmi 

szervezetek és vállalkozások fordulhatnak, amennyiben nem megfelelő elbánásban 

részesültek, illetve sérelmet szenvedtek az EU intézményei által. A panaszok alapján 

vizsgálatokat folytathat, javaslatokat és ajánlásokat tehet az EU intézményei számára. 

Indokolás: stilisztikai, nyelvhelyességi módosítás; felesleges a zárójel az Európai szónál 

 

3.2. ALMODUL: AZ EURÓPAI UNIÓ JOG RENDSZERE 

3.2.1. AZ EURÓPAI UNIÓ JOGRENDSZERÉNEK SAJÁTOSSÁGAI ÉS LEGFONTOSABB 

ELEMEI 

130. oldal ötödik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az Európai Unió jogrendszerének sajátosságai az alábbiak: 

• Az EU-jog nem azonos azzal, amit általában „Európa-jognak” neveznek, ugyanis 

míg az előbbi kizárólag azokat a jogszabályokat takarja, amelyek az Európai Unió 

tulajdonképpeni jogrendszerét jelentik, addig az utóbbi ennél tágabb kört jelent, 

magában foglalva más európai szervezetek (például az Európa Tanács) joganyagát, 

valamint az európai regionális szokásjogot is. 

• A Lisszaboni Szerződés hatálybalépését követően már a „közösségi jog” terminust 

sem használjuk, helyette az „uniós jog” kifejezés minősül precíz helyzetleírásnak a 

helytálló. 

• Az EU-jog bár helyenként mutat rokon jegyeket belső jogi jogágakkal is, azt mégsem 

a nemzeti jogalkotó szervek, hanem jórészt az Európai Unió saját intézményei 

hozzák létre sajátos jogalkotási eljárások során. Az EU jogrendjének alanyai maga az 

Európai Unió – amelyet a Lisszaboni Szerződés módosítása ismert el elsőként jogi 

személyként –, az EU intézményei és szervei, a tagállamok, valamint a természetes 

és jogi személyek. 

Indokolás: stilisztikai módosítás  

 

131. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A legfontosabb elsődleges jogforrások 

• Alapító Szerződések: Az EU-jog elsődleges jogrendjébe tartoznak 

mindenekelőtt – a korábban már számos alkalommal hivatkozott – Alapító 

Szerződések: ESZAK, EGK, EURATOM, illetve ezek módosításai (pl. 

Maastrichti Szerződés). 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével az Alapító Szerződéseket 

módosították, átnevezték és egységes szerkezetbe foglalták, nevezetesen az 

Európai Unióról szóló Szerződést (aminek tulajdonképpen az 1992. évi 

Maastrichti Szerződés adja a gerincét) és az Európai Unió Működéséről Szóló 

Szerződést (ami pedig az 1957. évi Európai Gazdasági Közösséget létrehozó 

Római Szerződések vázára épül fel) értjük alatta. Az előbbit magyarul 

hivatalosan EUSz-ként, az utóbbit pedig EUMSz-ként rövidítjük. 
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• Az ún. csatlakozási szerződések és azok mellékletei, így beleértve 

természetesen a mások mellett Magyarországgal is megkötött 2003. évi 

csatlakozási szerződést. 

• Alapjogi Charta: az uniós polgárok jogait összefoglaló alapvető dokumentum. 

• Európai Bíróság esetjoga. 

Egyes szerzők az Európai Bíróság precedensjogát szintén a primér jog körébe 

sorolják. Ennek alátámasztására szolgál, hogy a Bíróság döntései, 

jogértelmezése még az Alapítószerződések rendelkezéseit is felülírhatják. Mások 

a bírósági döntéseket a primér és a szekundér jog mellett harmadik kategóriaként 

kezelik. 

Indokolás: szükséges (és magyarázó) kiegészítés, mert a joganyagról szóló részekben 

nem szerepeltek az EUB döntései 

 

131. oldal harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az elsődleges joganyagba tartozó jogszabályokat, a klasszikus kormányköziség elvének 

talaján állva, az érintett tagállamok konszenzussal (teljes egyetértés mellett) 

módosíthatják vagy helyezhetik hatályon kívül. 

Indokolás: magyarázó kiegészítés 

 

131. oldal második cím elnevezése az alábbiak szerint módosul: 

A másodlagos jogforrások – a jogi aktusok 

Indokolás: hivatalos elnevezés használata  

 

131. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az elsődleges joggal szemben a másodlagos joganyagba tartozó jogforrásokat az 

elsődleges joganyaghoz számított alapító szerződésekkel létrehozott uniós – jórészt a 

nemzetekfelettiség vagy más néven a szupranacionalitás alapelvén álló – 

intézmények alkotják meg, a tagállamoktól és azok kormányaitól nagyrészt 

függetlenül, az alapító szerződésekben leírt jogalkotási eljárások során. 

Indokolás: nyelvhelyességi pontosítás  

 

131. oldal ötödik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az Unió hatásköreinek gyakorlása érdekében az intézmények rendeleteket, 

irányelveket, határozatokat, ajánlásokat és véleményeket fogadnak el. Jelenlegi 

elnevezésük szerint ezek az Unió jogi aktusai. 

Indokolás: fontos tartalmi kiegészítés  
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131. oldal utolsó bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A másodlagos jogforrásokat ún. jogalkotási eljárások keretében fogadják el, ennek során 

legfőképpen az Európai Parlamentnek, az Európai Bizottságnak, az Európai 

Parlamentnek és a Tanácsnak van szerepe. 

Indokolás: sorrend csere, a folyamat rendje szerint  

 

132. oldal első bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta két jogalkotási eljárás-fajta létezik: egyfelől 

az ún. rendes jogalkotási eljárás, másfelől pedig a különleges jogalkotási eljárás. 

Mindig a Szerződések határozzák meg, hogy adott feladatkör tekintetében melyik 

jogalkotási eljárást kell alkalmazni. 

Indokolás: nyelvtani, értelmezési pontosítás 

 

132. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A rendes jogalkotási eljárásban a rendeleteknek, irányelveknek vagy határozatoknak a 

Bizottság előterjeszti a rendeletre, irányelvre vagy határozatra vonatkozó jogalkotási 

javaslataát alapján,. Ezt az Európai Parlament és a Tanács által történő  meghatározott 

eljárási rendben, közösen elfogadásából áll  fogadják el. A rendes jogalkotási eljárás 

keretében elfogadott jogalkotási aktusokat az Európai Parlament és a Tanács elnökei 

írják alá, és azokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni az Unió 

valamennyi hivatalos nyelvén. 

Indokolás: szöveg egyszerűsítése 

 

3.2.3. AZ EURÓPAI UNIÓS JOG ÉS A MAGYAR JOG VISZONYA  

133. oldal harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Magyarországon a legtöbb jogszabálytervezetet először előzetes egyeztetésre, majd 

közigazgatási egyeztetésre bocsátják, és az Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 

minden esetben megvizsgálja az adott tervezet uniós joggal való 

összeegyeztethetőségét. 

Indokolás: hatályosítás következtében módosult szöveg  

 

133. oldal hatodik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Ezenkívül a jogharmonizációs kötelezettséggel kapcsolatban az Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium egy – a világhálóról elérhető – ún. jogharmonizációs 

adatbázist is működtet, ami naprakész módon tartalmazza a jogharmonizációs 

kényszert jelentő uniós jogi normákat és azzal kapcsolatban a magyar jogalkotási 

feladatokat az első helyi felelős jogalkotó szervek megnevezésével. 

Indokolás: hatályosítás következtében módosult szöveg   
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4. 4. modul 

Gazdálkodási és pénzügyi alapismeretek 
 

 

4.1. ALMODUL : PÉNZÜGYI ALAPISMERETEK 

4.1.1. A MONETÁRIS POLITIKA CÉLJA ÉS ESZKÖZRENDSZERE 

4.1.1.4. Magyar Nemzeti Bank 

137. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hazánk központi bankja és a 

Központi Bankok Európai Rendszerének, valamint a Pénzügyi Felügyeletek Európai 

Rendszerének tagja. 

Indoklás: kiegészítés az MNB tv. alapján 

     

137. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint módosul: 

Az MNB szervei a monetáris tanács, a Pénzügyi Stabilitási Tanács, az igazgatóság és a 

felügyelőbizottság. Az MNB élén elnök áll, akit a miniszterelnök javaslatára a 

köztársasági elnök nevez ki hat évre. 

Indoklás: kiegészítés az MNB tv. alapján 

 

4.1.1.5. Hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások 

139. oldal negyedik bekezdését követően új bekezdés beiktatása szükséges:  

A pénzügyi vállalkozások (például a lízingcégek) olyan pénzügyi intézmények, 

amelyek egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végeznek, azonban nem folytathatnak 

betétgyűjtést, nem nyújthatnak pénzforgalmi szolgáltatásokat, és nem végezhetnek 

pénzváltási tevékenységet. Pénzügyi vállalkozás alapításához legalább 50 millió forint 

jegyzett tőke rendelkezésre bocsátása szükséges. Pénzügyi ügynöki tevékenységet 

bankközi piacon pénzügyi vállalkozás csak kizárólagos tevékenységként végezhet. 

 

A pénzügyi közvetítői rendszer biztonságos, megbízható működéséhez egy új ún. 

szanálási alap járul hozzá a stabilitás fokozásához. A hitelintézetek és befektetési 

vállalkozások által feltöltendő pénzalap célja, hogy az adófizetők helyett a pénzügyi 

szektor szereplői önmaguk finanszírozzák a bajba jutott intézmények helyzetének 

rendezését, így a nehéz helyzetbe került pénzügyi intézményekben a kritikus funkciók 

mindig fenntarthatóak maradjanak, így a szanálás a fizetésképtelenségi eljárással 

szemben előnyös alternatíva legyen. A kisbetéteseket nem érheti veszteség: a százezer 

euró alatti betéteket a betétbiztosítási keretrendszer továbbra is védi. 

Indoklás: Az uniós elvek szerint megalkotott törvény 2014. július 21-én lépett hatályba. 
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4.2. ALMODUL: ÁLLAMHÁZTARTÁSI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI GAZDÁLKODÁSI 

ALAPISMERETEK 

4.2.3. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELKÉSZÍTÉSÉNEK, VÉGREHAJTÁSÁNAK 

SZABÁLYAI 

4.2.3.1. A költségvetési törvény elkészítésének menete 

148. oldal 5. és 6. számozott pontja törlésre kerül: 

5) A központi költségvetésről szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés az Állami 

Számvevőszék és a Költségvetési Tanács véleményével együtt tárgyalja meg. 

 

6) Az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat tárgyalása során 

november 30-ig egyedi határozatban meghatározza a központi költségvetésről szóló 

törvény fejezeteinek bevételi és kiadási főösszegét és a központi költségvetés 

költségvetési egyenlegét. A határozat elfogadása után a központi költségvetésről 

szóló törvényjavaslat vitájában benyújtott módosító javaslatok a költségvetési 

egyenleg mértékét és a központi költségvetésről szóló törvény fejezetei bevételi és 

kiadási főösszegeit nem módosíthatják. 

Indoklás: az Áht. tv. módosulása következtében 

 

 

4.2.3.4. Az önkormányzati alrendszer bevételei és kiadásai 

150. oldal negyedik bekezdésének 2. pontja törlésre kerül: 

2) A költségvetési koncepcióról az önkormányzatnál működő bizottságok véleményt 

alkotnak, amelyet a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé. 

Indoklás: az Áht. tv. módosulása következtében 

 

 

4.2.4. NEMZETI VAGYON  

4.2.4.3. Állami vagyonnal való gazdálkodás 

152. oldal második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az állami vagyon felett a Magyar Államot megillető tulajdonosi jogok és 

kötelezettségek összességét az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter 

gyakorolja. A miniszter e feladatának tulajdonosi joggyakorló szervezeteken keresztül 

tesz eleget. 

 

Jelenleg három ilyen szervezet működik: 

• a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.; 

• a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.; 

• a Nemzeti Földalap. 
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A tulajdonosi joggyakorlás és a vagyongazdálkodás feladata: az állami vagyon 

rendeltetésének megfelelő - az állami feladatok ellátásához, a társadalmi szükségletek 

kielégítéséhez, valamint a Kormány gazdaságpolitikája megvalósításának 

elősegítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, önálló ágazatként megjelenő - 

hatékony, költségtakarékos, értékmegőrző, értéknövelő felhasználásának biztosítása.  A 

rábízott állami vagyon felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek 

összességét tulajdonosi joggyakorlóként joggyakorlóként - ha törvény vagy miniszteri 

rendelet eltérően nem rendelkezik - az MNV Zrt. gyakorolja. 

 Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a 

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett a kormányzati 

tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, 

 azon állami tulajdonban álló ingatlanok felett, amelyek egy része a Nemzeti 

Földalapba tartozik, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter (a 

továbbiakban: miniszter) az agrárpolitikáért felelős miniszterrel közösen, a 

Nemzeti Földalapról szóló törvény, valamint annak végrehajtására kiadott 

jogszabályban meghatározottak szerint, 

 az Egészségbiztosítási Alap ellátási vagyona tekintetében az 

egészségbiztosításért felelős miniszter, 

 a Nyugdíjbiztosítási Alap ellátási vagyona tekintetében a nyugdíjpolitikáért 

felelős miniszter gyakorolja. 

Indoklás: a 2007. évi CVI. törvény módulása következtében  

 

 

152. oldal ötödik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az MNV Zrt. feladatkörében többek között előkészíti és végrehajtja az Országgyűlés, a 

Kormány, valamint a miniszter állami vagyonnal kapcsolatos döntéseit; nyilvántartást 

vezet az állami vagyonról, tájékoztatást nyújt; a joggyakorlása alá tartozó állami 

vagyont hasznosítja; rendszeresen ellenőrzi az állami vagyonnal történő gazdálkodást; 

valamint az állami vagyonnal kapcsolatos polgári jogviszonyokban képviseli a Magyar 

Államot az államot. 

Indoklás: a 2007. évi CVI. törvény módosulása következtében  
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5.MODUL 

INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI ÉS ADATVÉDELMI ALAPISMERETEK 

 

159. oldal első bevezető bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul: 

A Magyarország valamennyi állami és önkormányzati szerve adatok, dokumentumok 

sokaságát kezeli. Ezek egy része a nyilvánosság elől törvény által védett adat, más része 

bárki által megismerhető. Van köztük olyan, amely természetes személyre vonatkozik, 

van, amely az adott szervezet működésére és olyan is, amelyet a közszféra szervei a 

feladatuk ellátása során más szervezetekről tartanak nyilván. Az adatok kezelését, 

gyűjtését, továbbítását jogi normák szabályozzák. 

Indokolás: nyelvtani, helyesírási pontosítás 

 

5.1. ALMODUL: ADATVÉDELEM 

5.1.2. A HAZAI ADATVÉDELEM JOGI KERETEI 

159. oldal utolsó bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul: 

A magyar adatvédelmi szabályozás nemzetközi összehasonlításban egyike a 

legszigorúbbaknak, jogi alapjait általános szabályait az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény határozza meg (a 

továbbiakban: Iinfo törvény) határozza meg. Az Infotv. célja annak biztosítása, hogy a 

természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák. 

Indokolás: nyelvtani, helyesírási pontosítás 

 

159. oldal utolsó bekezdését követően egy új bekezdés kerül rögzítésre:  

Az alkotmányos reformfolyamat során Magyarország Alaptörvénye a személyes adatok 

védelméhez fűződő jogot és a közérdekű adatok megismeréséhez fűződő jogot is 

alapjogként őrizte meg és a két jog érvényesülésének ellenőrzésére egy új, sarkalatos 

törvénnyel létrehozott független hatóságot jelölt ki. A két alapjog érvényesüléséről a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) gondoskodik. 

Indokolás: A tankönyvi jegyzet nem nevesíti az adatvédelmi hatóságot, aminek ismerete 

elengedhetetlen a közigazgatásban dolgozók számára. 

160. oldal negyedik bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul: 

A személyes adatoknak az a szűkebb köre, amely az ember személyiségének belsőbb, 

érzékenyebb területeit érinti, és amelynek a nyilvánosságra kerülése a magánszféra 

komoly sérelmét okozhatja, különleges adatnak minősül, és szigorúbb védelem alatt áll. 

Ilyen különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a 
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politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, 

az érdekképviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, a 

kóros szenvedélyre a vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat. 

Indokolás: stilisztikai pontosítás 

 

160. oldal ötödik bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul: 

A magyar jog igen szigorú szabályokat ír elő a személyes adatok kezeléséhez. Sőt, 

magát az adatkezelés fogalmát is kiterjesztően rendkívül szélesen határozza meg. E 

szerint adatkezelésnek tekintendő az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon 

végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így azok gyűjtése, felvétele, 

rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, 

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és 

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. 

Indokolás: stilisztikai pontosítás 

 

160. oldal hatodik bekezdése után kerül rögzítésre hetedik bekezdésként a jelenleg 

kilencedik bekezdés: 

Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, 

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.  

Indokolás: az áthelyezés a fejezet átstrukturálása miatt szükséges  

 

160. oldalon az áthelyezett bekezdést követően kerül sor az alcím rögzítésére új 

elnevezéssel:  

5.1.3. AZ JOGSZERŰ ADATKEZELÉS ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI 

Indokolás: a fejezet átstrukturálása következtében szükséges módosítás  

160. oldal új alcímet követően egy új bekezdés kerül rögzítésre: 

Az adatkezelés jogszerűségéhez számos feltételnek kell teljesülnie. Egyrészt az 

adatkezelő csak megfelelő jogalappal kezelhet személyes adatot, másrészt érvényesülnie 

kell az Infotv-ben meghatározott elveknek is. 

Indokolás: tanulhatóság, érthetőség szempontjára tekintettel  
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160. oldal (eredeti) hetedik bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul: 

Személyes adatok kezelése az alábbi esetekben lehetséges: 

• törvény (és törvényi felhatalmazás alapján kiadott önkormányzati rendelet) 

közérdekű célon  alapulva lehetővé teszi elrendeli (kötelező adatkezelés), vagy 

továbbá  

• az érintett is hozzájárulását adja (önkéntes adatkezelés). 

Indokolás: logikai változtatás a jobb érthetőség miatt 

 

160. oldal (eredeti) hetedik bekezdését követően egy új bekezdés kerül rögzítésre: 

• Előzetes tájékoztatás. Ha a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján 

gyűjtik, akkor az érintett dönti el, hogy a kért adatokat megadja-e vagy sem. E döntés 

meghozásához szükséges információkról, így különösen az adatkezelő személyéről, a 

kért adatok köréről, azok felhasználási céljáról és időtartamáról az adatkezelő köteles 

előzetesen tájékoztatni az érintettet. A hozzájárulásnak önkéntesnek, azaz külső 

befolyástól mentesnek kell lennie. 

Indokolás: az érintett tájékoztatási jogától megkülönböztetendő az előzetes tájékoztatás 

kritériuma, ami az önkéntes adatkezelések érvényességi kelléke. 

 

160. oldal (eredeti) hetedik bekezdését követően rögzített új bekezdést egy további új 

bekezdés rögzítése követi az alábbi tartalommal: 

Az Infotv. új jogalapokat is bevezetett az adatkezeléssel kapcsolatban. A törvény az 

esetek szűk körében lehetővé teszi az adatok jogszerű kezelését, mikor a hozzájárulás 

beszerzése lehetetlen, vagy aránytalan költséggel járna, ugyanakkor a személyes adat 

kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az 

adatkezelő illetve harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges. 

E megengedő szabály alkalmazása azonban nem vezethet oda, hogy az érintett 

szándékával ellentétesen valósuljon meg az adatkezelés. 

Indokolás: az új alapjogok kapcsán szükséges alapismereti kiegészítés  

 

160. oldal utolsó előtti bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul: 

A különleges adatokat az érintett kifejezett írásbeli hozzájárulásával lehet kezelni. 

Bizonyos esetekben a társadalom érdeke szükségessé teheti a különleges adatok 

kötelező kezelését (bűnüldözés, bűnmegelőzés, közegészségügy, menekültügy). 

Az ilyen adatkezeléseket csak törvény rendelheti el a megfelelő garanciák 

biztosításával. Önkéntes adatkezeléseknél a különleges adatok kezeléséhez szükséges 

írásbeliség azonban bizonyos esetekben, így pl. online környezetben „hagyományos” 
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értelemben” nem követelhető meg, ezért a NAIH a hozzájárulás érintettől származását, 

kifejezettségét és megadásának tényleges adminisztrációját tekinti az érvényesség 

kellékének. 

Indokolás: célszerűségi szempontból rá kell világítani arra, hogy az „írásbeliség” 

követelménye a gyakorlatban miként értelmezendő 

 

 

160. oldal utolsó bekezdése áthelyezésre került, innen törlendő:  

Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, 

az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.  

Indokolás: az áthelyezés a fejezet átstrukturálása miatt szükséges  

 

 

161. oldal alfejezetcíme áthelyezésre, átnevezésre került, innen törlendő:  

5.1.3. AZ ADATKEZELÉS ALAPVETŐ KÖVETELMÉNYEI 

Indokolás: az áthelyezés a fejezet átstrukturálása miatt szükséges  

 

161. oldal második bekezdésének szövegezése az alábbiak szerint módosul: 

Az alapvető adatvédelmi követelmények egy része az Alkotmánybíróságtól származik, 

mert az alkotmánybírósági határozatokban lefektetett tételek iránymutatásul szolgáltak a 

későbbi törvényalkotás számára. Az osztott információs rendszerekkel szembeni 

elvárás szerint csak az érintett felhatalmazása vagy törvényi előírás alapján szabad 

egymással összekapcsolni a személyes adatokat kezelő információs rendszereket. Ha a 

különféle adatbázisokból származó, az állampolgárok jövedelmi és vagyoni helyzetére, 

egészségi állapotára, vásárlási szokásaira stb. vonatkozó adatok egy kézbe 

kerülhetnének, akkor ez sértené az érintettek magánszféráját, és kiszolgáltatott 

helyzetbe hozná őket. Az egységes személyazonosító jel alkalmazásának tilalma az 

osztott információs rendszerek követelményéből következik. Az  általános és egységes 

személyazonosító jel segítségével az információs rendszerek könnyen 

összekapcsolhatók lennének. Ezért a személyi szám helyett három, korlátozottan 

használható azonosító kódot vezettek be: a személyi azonosítót, a TAJ-számot és az 

adóazonosító jelet. 

Indokolás: logikai változtatás; az Infotv. nem elvként definiálja, hanem egy 

követelmény, ami az AB korábbi gyakorlatából és az adatvédelmi 

szabályokból következik. 
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161. oldal második bekezdésének folytatása az alábbiak szerint módosul: 

• Az adatkezelés során érvényesítendő alapvető elvek követelmények a következők: 

•   A célhoz kötöttség elve azt jelenti, hogy személyes adatot csak pontosan 

meghatározott és jogszerű célból szabad kezelni. Tilos az előre meg nem határozott 

jövőbeni felhasználásra történő, „készletező” adatgyűjtés. 

A célhoz kötöttség elvéből következik az adatminimalizálás elve, amelynek 

értelmében mennyiségileg, időben és adatfajta tekintetében is a cél elérésének 

függvényében kell redukálni a kezelt személyes adatok körét.  

Meghatározó kritérium az adatminőség elve, amely szerint a kezelt adatoknak 

pontosnak, teljesnek és naprakésznek kell lenniük. 

Az adatkezelőnek illetőleg az adatfeldolgozónak továbbá megfelelő szervezési és 

technikai intézkedésekkel gondoskodnia kell az adatok biztonságáról is, 

megakadályozva az adatvesztést, és az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést. 

• Az osztott információs rendszerekkel szembeni elvárás szerint csak az érintett 

felhatalmazása vagy törvényi előírás alapján szabad egymással összekapcsolni a 

személyes adatokat kezelő információs rendszereket. Ha a különféle adatbázisokból 

származó, az állampolgárok jövedelmi és vagyoni helyzetére, egészségi állapotára, 

vásárlási szokásaira stb. vonatkozó adatok egy kézbe kerülhetnének, akkor ez sértené 

az érintettek magánszféráját, és kiszolgáltatott helyzetbe hozná őket. 

• Az egységes személyazonosító jel alkalmazásának tilalma az osztott információs 

rendszerek követelményéből következik. Az  általános és egységes személyazonosító 

jel segítségével az információs rendszerek könnyen összekapcsolhatók lennének. Ezért 

a személyi szám helyett három, korlátozottan használható azonosító kódot vezettek be: 

a személyi azonosítót, a TAJ-számot és az adóazonosító jelet. 

• Tájékoztatás. Ha a személyes adatokat az érintett hozzájárulása alapján gyűjtik, 

akkor az érintett dönti el, hogy a kért adatokat megadja-e vagy sem. E döntés 

meghozásához szükséges információkról, így különösen az adatkezelő személyéről, a 

kért adatok köréről, azok felhasználási céljáról és időtartamáról az adatkezelő köteles 

előzetesen tájékoztatni az érintettet. 

Indokolás: az új alapjogok kapcsán szükséges alapismereti kiegészítés; illetve korábban 

történt tárgyalás kapcsán bekövetkezett törlés  

 

161. oldal első bekezdésének egyik pontja külön alcímmé módosul:  

5.1.4. AZ ÉRINTETT JOGAI 

Indokolás: az érintett jogainak hangsúlyosan és elkülönülten kell ismertetésre kerülnie  

 

161. oldal új (5.1.4.) alcíme az alábbi tartalommal kerül rögzítésre:  

Az információs önrendelkezési jog lényegi tartalma, hogy az érintett nyomon követheti 

személyes adatai kezelését, önkéntes adatkezeléseknél pedig érdemi döntéseket hozhat. 

Az érintettnek az alábbi jogai vannak a személyével kapcsolatos adatkezelést illetően: 
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• Tájékoztatáshoz való jog Az érintett jogai Az érintett nem csak az adatkezelést 

megelőzően, de később is tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől a személyes adatai 

kezeléséről. Az érintett kérésére az adatkezelőnek - legfeljebb 30 napon belül - 

tájékoztatást kell adnia az általa, vagy megbízásából kezelt személyes adatokról. Az 

adatalany arról is érdemi tájékoztatást kaphat, hogy személyes adatait ki, milyen 

jogalapon és mikor igényelte a nyilvántartásokból. Az információk kiadása egyes 

esetekben nemzetbiztonsági vagy bűnügyi érdekből korlátozható. 

 Helyesbítéshez való jog, amennyiben az érintett személyes adatai elírását, hibás 

szerepeltetését észleli. 

 A törléshez való jog értelmében az érintett kérheti adatai megsemmisítését, illetve 

felismerhetetlenné tételét, oly módon, hogy azok helyreállítása már ne legyen 

lehetséges. E rendelkezési jog azonban csak önkéntes adatkezeléseknél érvényesülhet 

maradéktalanul. Törlés helyett az adatok zárolására is sor kerülhet, amennyiben 

vitatott az adatkezelés jogszerűsége vagy az adatok helyessége. 

 Az érintett - amennyiben adatai kezelését jogellenesnek véli, mert az nem a saját, 

hanem az adatkezelő kizárólagos érdekeit szolgálja – tiltakozhat személyes adatai 

kezelése ellen. Tipikusan a direkt marketing célú adatkezeléseknél fordul elő az a 

fajta jogérvényesítés. 

•  A jogorvoslathoz való jog, melyet két intézmény is biztosít:  

-  Az adatvédelmi hatóságnál A NAIH-nál bárki vizsgálatot kezdeményezhet, ha a 

személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy 

annak közvetlen veszélye fennáll. Az adatvédelmi hatóság lefolytathat hatósági 

eljárást is. Emellett büntető-, szabálysértési és fegyelmi eljárást is 

kezdeményezhet és kérelemre auditálja az adatkezeléseket. 

-  Az érintett a jogainak megsértése esetén a bírósághoz fordulhat. Ha a bíróság a 

jogorvoslati kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az 

adat helyesbítésére, zárolására, törlésére kötelezheti. 

Indokolás: az új alapjogok kapcsán szükséges alapismereti kiegészítés;  

 

5.2. ALMODUL: INFORMÁCIÓSZABADSÁG 

5.2.1. AZ ÁLLAM ÁTLÁTHATÓSÁGA 

161. oldal utolsó bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Az adatvédelem mellett az Infotv. az információszabadság, vagyis a közérdekű adatok 

megismeréséhez való jog garanciális szabályait is tartalmazza. A közérdekű adatok 

megismerésének joga nem egyszerűen valamiféle általános tájékozódási jog, hanem a 

polgárnak az akár bírósági úton is kikényszeríthető joga, hogy információkat kapjon a 

közpénzekből működő, illetve közfeladatot ellátó szervek működéséről. A polgárokat 

megilleti a jog a közérdekű adatok terjesztésére is. Információszabadság alatt a 

közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez való jogot értjük. Egy 
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demokratikus jogállamban az információszabadság érvényesülése szükséges ahhoz, 

hogy a választópolgárok valósághű képet alkothassanak az állami szervek működéséről. 

Az információszabadság segíti a korrupció és az állami visszaélések elleni fellépést is.  

Indokolás: a jobb értehetőség, tanulhatóság segítését szolgáló kiegészítés 

 

5.2.2. A KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

162. oldal negyedik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Közérdekű adatnak nevezzük a közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő 

és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben 

keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában 

rögzített információt vagy ismeretet, függetlenül kezelésének módjától. A  közérdekű 

adatok köre igen tág, hiszen a személyes adatokat leszámítva ide tartozik gyakorlatilag 

minden, a közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő adat. Például egy 

közérdekű adatokat tartalmazó nyilvántartást vezető állami szervnél nemcsak e 

nyilvántartás adatai közérdekű adatok, hanem az adott szerv belső szabályzatai, 

irodaszer beszerzési bizonylatai, a szerv létszámadatai, ügyfélfogadási rendje és a 

példák sorát még hosszan lehetne folytatni. és költségvetésének, gazdálkodásának adatai 

is. 

Indokolás: az Infotv. 30 § (6) bekezdésének számlaszintű ellenőrzési szabályai miatt a 

példaszerű felsorolás ismertetésének pontosítása szükséges 

 

5.2.4. AZ ADATOK MEGISMERÉSE 

5.2.4.1. Elektronikus közzététel 

163. oldal első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A közfeladatot ellátó szervek a szervezeti és személyzeti, tevékenységükre, 

működésükre vonatkozó és gazdálkodási adataikat az interneten, honlapon közzéteszik. 

A hozzáférés nem köthető regisztrációhoz és díjfizetéshez. Az adatokat úgy kell 

közzétenni, hogy azok kinyomtathatók és részletekben is kimásolhatók legyenek. Az 

általános közzétételi kötelezettség két fórumon valósul meg: a szerv saját honlapján és 

az egységes közadatkereső oldalon történő közzététel útján. Az adatokat úgy kell 

közzétenni, hogy azok kinyomtathatók és részletekben is kimásolhatók legyenek. 

Indokolás: az ismeretanyag kiegészítése, az alapismeretek minimális kibővítése  
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5.2.6.  NYILVÁNTARTÁSOK 

5.2.6.2. Fontosabb nyilvántartások 

165. oldal első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A természetes személyekről a legátfogóbb, országos nyilvántartásokat a Közigazgatási 

és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala vezeti kezeli. Ezek közül 

meghatározó nyilvántartások a legfontosabbak: 

Indokolás: stilisztikai módosítás  

 

5.3. ALMODUL: INFORMÁCIÓBIZTONSÁG 

5.3.9. A MINŐSÍTETT ADATOK BÜNTETŐ- ÉS SZABÁLYSÉRTÉSI JOGI VÉDELME 

170. oldal első bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A Büntető Törvénykönyv (Btk.) a minősített adatoknak büntetőjogi védelmet biztosít. 

Egyrészt minősítési szintenként differenciált a büntetőjogi szankciórendszer, vagyis 

minősítési szintenként eltérő büntetési tételek szerepelnek, másrészt a minősített 

adattal való visszaélés esetén lényegesen szigorúbb büntetési tételekkel fenyegeti a 

hivatalból titoktartásra kötelezett felhasználókat, mint a „civil személyeket”. Ezen 

túlmenően a gondatlan elkövetést csak a hivatalból titoktartásra kötelezett felhasználók 

esetében rendeli büntetni, tehát „civil személynél” kizárólag a szándékos elkövetést 

szankcionálja. 

A Büntető Törvénykönyv (Btk.) kiemelt büntetőjogi védelemben részesíti a minősített 

adatokat. A minősített adattal visszaélés bűncselekményéhez tartozó büntetőjogi 

szankciórendszer minősítési szintenként differenciált: egyrészt minősítési 

szintenként eltérő büntetési tételek szerepelnek, másrészt a Btk. lényegesen szigorúbb 

büntetési tételekkel fenyegeti a hivatalból titoktartásra kötelezett felhasználókat, 

mint a „civil” személyeket. Ennél a bűncselekménynél a Btk. mind a szándékos, mind a 

gondatlan elkövetést csak a hivatalból titoktartásra kötelezett felhasználók esetében 

rendeli büntetni, míg a „civil” személyek esetében kizárólag a szándékos elkövetést 

szankcionálja. 

A minősített adattal visszaélés bűncselekményének négy elkövetési magatartása van, 

nevezetesen a minősített adat:  

1. jogosulatlan megszerzése,  

2. jogosulatlan felhasználása,  

3. jogosulatlan személy részére hozzáférhetővé tétele,  

4. jogosult személy részére hozzáférhetetlenné tétele (például a kizárólag egy 

példányban készült minősített adat elvesztése).  

A szabálysértési kódex „Minősített adat biztonsága megsértése” néven foglalja össze 

azokat az elkövetési magatartásokat, amelyek a bűncselekményhez képest enyhébb 
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mértékben sértik vagy veszélyeztetik a minősített adatok kezelésének rendjét. A 17 

elkövetési magatartás közül leginkább a legszélesebb felhasználói kört érintő 

elkövetési magatartásokat érdemes megemlíteni: a törvény szankcionálja a minősített 

adatnak a feladatellátás során jogszabályellenesen történő készítését, sokszorosítását, 

minősítését, nyilvántartását, kezelését vagy őrzését. A minősített adat biztonsága 

megsértése szabálysértés elkövetése esetén az eljárás lefolytatása a rendőrség 

hatáskörébe tartozik.  

Indokolás: 2013. július 1-jén lépett hatályba az új büntető kódex, erre figyelemmel, 

valamint a korábbi kissé bonyolult megfogalmazásra tekintettel szükséges 

Btk. rendelkezéseinek átfogalmazása és kiegészítése. A szabálysértési kódex 

említett rendelkezései pedig a közigazgatás legszélesebb felhasználói körét 

érinthetik (mindenkit, aki minősített adattal dolgozik: ügyintéző, ügykezelő, 

vezető), ezért indokolt ebben a rövid bekezdésben való szerepeltetése. 

Minderre tekintettel szükséges az alfejezet címének módosítása is.  

 

 

5.3.10. AZ ADATKEZELÉSI- ÉS A RENDSZERENGEDÉLY  

170. oldal harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A Mavtv. hosszú átmeneti időt biztosít a hatályba lépése napján nemzeti minősített 

adatot felhasználó szerveknek az engedélyek megszerzésére: ezeket az engedélyeket 

2014 2015. december 31-ig kell beszerezniük. Fontos hangsúlyozni, hogy ez az 

átmeneti határidő a NATO és az EU minősített adatokra nem vonatkozik, ezeknek a 

külföldi minősített adatoknak a kezelése a korábbi külön szabályozás szerint is csak 

megfelelő szintű és érvényes adatkezelési, illetve rendszerengedély birtokában 

történhetett. 

Indokolás: A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 40.§ (3) 

bekezdésének 2014. január 1-től hatályos módosítása miatt indokolt a 

bekezdésben említett törvényi határidőt 2015. dec. 31-re módosítani. 

 

 

5.3.12. A MINŐSÍTETT ADATOK VÉDELMÉNEK HATÓSÁGI FELÜGYELETE  

171. oldal első, második és harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító 

tárca nélküli miniszter irányítása alatt működő, országos hatáskörű közigazgatási 

szervként 1999 januárjában jött létre a NATO minősített adatok védelme szakmai 

felügyeletének ellátására. A kiemelt jogállást alapvetően a komplex, tárcafelelősségi 

körökön túlmutató biztonsági feladatrendszer indokolta. 

 

Az 1999 januárjában létrejött Nemzeti Biztonsági Felügyelet a minősített adatok 

védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter (belügyminiszter) irányítása alatt 

álló, a Belügyminisztérium szervezeti keretében önálló feladattal és hatósági 

jogkörrel rendelkező szervezet. 

 

Ez a feladat egészült ki 2003-ban az EU minősített adatok védelmének szakmai 

felügyeletével, majd 2010-ben a Mavtv. hatályba lépésével a nemzeti minősített 
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adatok hatósági felügyeletével, így ezt követően a Nemzeti Biztonsági Felügyelet 

minősített adatvédelmi hatóságként működik önálló feladat- és hatáskörrel a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium szervezeti keretében. 

 

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet feladata a minősített adatok – beleértve a nemzeti és 

a külföldi (NATO/EU/más országtól átvett) minősített adatokat is – védelmének 

hatósági felügyelete, a minősített adatok kezelésének hatósági engedélyezése és 

felügyelete, valamint a nemzeti iparbiztonsági hatósági feladatok ellátása. 

 

 

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet nemzeti és külföldi (NATO/EU/más országoktól 

átvett) minősített adatokkal kapcsolatos alapvető feladatai: 

 – a minősített adatok védelmének hatósági felügyelete, 

 – a minősített adatok kezelésének hatósági engedélyezése és felügyelete, valamint 

 – a nemzeti iparbiztonsági hatósági feladatok ellátása. 

 

A Nemzeti Biztonsági Felügyelet közigazgatási hatósági eljárásban hozott döntése ellen 

fellebbezésnek nincs helye, a döntés bírósági felülvizsgálatát annak közlésétől 

számított tizenöt napon belül lehet kezdeményezni. A belügyminiszter, mint a minősített 

adat védelmének szakmai felügyeletéért felelős miniszter az ezzel kapcsolatos 

tevékenységéről szükség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja az 

Országgyűlés nemzetbiztonsági, valamint honvédelmi és rendészeti ügyekkel 

foglalkozó bizottságát. 

Indokolás: A módosítást a jelenleg zajló, a Felügyeletet érintő szervezeti változások 

teszik indokolttá. A történetiség (a szervezetet és a feladatkörét érintő 

előzmények bemutatása) helyett a Felügyelet jelenlegi elhelyezkedésének és 

feladatkörének bemutatása került előtérbe. 
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6. MODUL 

KÖZIGAZGATÁSI SZERVEZETEK MŰKÖDÉSE 

 

A HATODIK MODULBAN NEM TÖRTÉNT VÁLTOZÁS! 

 

 

 

 

 

7. MODUL 

NEMZETPOLITIKA 

 

 

215. oldal első bevezető bekezdése lábjegyzettel egészül ki az alábbiak szerint: 

 

Az első világháborút követő területi veszteségek következtében a magyarság mintegy 

egyharmada a magyar állam határain kívülre került. A magyar nemzetpolitikának az 

ebből eredeztethető helyzetre kell olyan válaszokat találnia, amely a külhoni 

magyar közösségek megmaradását, gyarapodását szolgálja.
1
  

 
1
 A külhoni magyarságról és a magyar nemzetpolitikáról ajánlott irodalomként lásd részletesebben: 

Kántor Zoltán (szerk.): Nemzetpolitikai alapismeretek – Közszolgálati tisztviselők számára. Budapest: 

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó, 2013.; valamint a Bethlen Gábor Alapkezelő keretében 

működő Nemzetpolitika Kutatóintézet e célra létrehozott honlapját: 

http://bgazrt.hu/npki/a_nemzetpolitika_oktatasa/  

Indoklás: a hallgatók további tájékozódását segíti. 

 

 

216. oldal második bekezdésének szövege az alábbiak szerint egészül ki: 

A rendszerváltozást követően új kormányzati felelősségi körként jelent meg a 

nemzetpolitika, a külhoni magyarokkal való intézményes kapcsolattartás. A 2010-es 

kormányváltást követően kialakított csúcsminisztériumi rendszerben a nemzetpolitika 

ugyanolyan rangra emelkedett, mint minden más ágazati politika, ugyanis a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumon belül létrejött a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság. A szakpolitikát ellátó operatív munkát végző államtitkárságon belül 

három főosztályt alakítottak ki. Ezen túlmenően politikailag 2010-től a 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes felelős az ágazatért. A 2014-es 

választásokat követően az államtitkárság a Miniszterelnökséghez került, a szakterületet 

államtitkár irányítja. 

Indoklás: aktualizálás, pontosítás  

                                                           
 

http://bgazrt.hu/npki/a_nemzetpolitika_oktatasa/
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7.2. ALMODUL: CSELEKVÉSI TERÜLETEK 

7.2.3. BETHLEN GÁBOR ALAP 

218. oldal harmadik bekezdésének szövege az alábbiak szerint egészül ki: 

Az Alap ezen felül „A magyar kultúráért és oktatásért” pályázati felhívás keretében 

támogatást nyújt természetes és jogi személyeknek, önkormányzatoknak, civil 

szervezeteknek, kulturális intézményeknek, stb. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

irányította 2013-ig a „Határtalanul! Program” pályázati rendszerét is, melynek 

keretében magyarországi általános iskolai, gimnáziumi és szakiskolai csoportok 

tehetnek tanulmányi kirándulást a Kárpát-medence magyarlakta vidékein. (A program 

2013-ban átkerült az Emberi Erőforrások Minisztériumához.) 

Indoklás: aktualizálás, pontosítás, kiegészítő információ  

 

7.3. ALMODUL: MAGYAR-MAGYAR KAPCSOLATTARTÁS, 

PÁRBESZÉD 

7.3.2. MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 

219. oldal negyedik bekezdésének szövege az alábbiak szerint egészül ki: 

A Magyar Diaszpóra Tanács a világon szétszórtságban élő magyarság szervezeteinek 

közös fóruma, amely a diaszpórában élők sajátos igényeit és érdekeit tartja szem 

előtt, valamint megteremti a diaszpóra magyarságának önálló képviseletét. A 

Magyar Diaszpóra Tanács küldöttei részt vesznek a Magyar Állandó Értekezlet 

munkájában. Az első tanácskozásra 2011. november 17-én került sor, ahová a magyar 

diaszpóra 50 szervezetének képviselői – a világ legkülönbözőbb pontjairól – érkeztek 

Budapestre, hogy megosszák velünk és egymással tapasztalataikat, problémáikat, 

javaslataikat. A második ülésen 2012-ben már 58 tagszervezet és 3 megfigyelő 

szervezet vett részt a közös munkában. 2013-ban tovább nőtt a diaszpórát képviselő 

szervezetek száma: 75 tagszervezet vett részt a Magyar Diaszpóra Tanács munkájában. 

Indoklás: pontosító információk  


