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A 

 

Abszolút minősített többség: A magyar Országgyűlésben az országgyűlési 
képviselők abszolút minősített többséggel hozzák meg azt a döntést, amelyhez az 
összes országgyűlési képviselő kétharmadának szavazata szükséges. 

Adatállomány: Az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége. 

Az adatbiztonság elve: Az adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, 
köteles megtenni azokat a technikai, szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat 
az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok betartásához 
szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, 
megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 
művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, 
rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 
valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek 
számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 
íriszkép) rögzítése is. (Avtv. 2. § 9.) 

Adatkezelő: 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 általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. (Avtv. 2. § 8.) 

Az adatminőség elve: A személyes adatok 
− felvétele és kezelése tisztességes és törvényes; 
− pontosak, teljesek és, ha szükséges, időszerűek; 
− tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához 

szükséges ideig lehessen azonosítani. 
− A korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel 

alkalmazása tilos. 

Adattovábbítás: amikor az adatot meghatározott harmadik személy számára 
hozzáférhetővé teszik. (Avtv. 2. § 10.) 

Adatvédelmi biztos: A Parlament által választott négy magyarországi országgyűlési 
biztos egyike, ún. szakombudsman, akinek a feladata a két információs joggal – a 
személyes adatok védelmével és az információszabadsággal - kapcsolatos panaszok 
és egyéb beadványok kivizsgálása. Az adatvédelmi biztos elnevezés nem pontos. A 
hasonló feladattal rendelkező külföldi ombudsmanokat információs biztosoknak 
hívják. 

Adatvédelmi törvény: A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok 
nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, melyet általában röviden 
adatvédelmi törvényként emlegetünk. 
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Adható juttatások: Olyan szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatások, 
amelyeket a törvény csak példálózva nevesít. [Ktv. 49/H. §]. 

Adó: Az adó közgazdaságilag a háztartások és gazdálkodó szervezetek elsődleges 
jövedelmeiből származó állami bevétel, amelyhez nem tartozik üzleti tranzakció. Az 
állam által magas szintű jogszabályban kivetett közbevétel, mely a társadalom közös 
szükségleteinek kielégítésére szolgál, melyet az állam magánjavak elvonása útján 
szed be, és közvetlen ellenszolgáltatást nem nyújt érte. Beszedését viszont kényszer 
útján is biztosítja. 

Adókulcs: Az adó mértéke, amelyet rendszerint az adóalap százalékában határoznak 
meg (pl. a társasági eredmény 18 %-át kitevő nyereségadó). 

− lineáris adózás: az adókulcs rögzített százalékos érték, 
− progresszív adózás: bizonyos kis évi jövedelemszint alatt az adókulcs nulla, 

majd a következő jövedelmi sávban néhány százalékos a kulcs, és a relatív 
terhelés a jövedelmi sávok emelkedésével nő; 

− egykulcsos adózás. 

Adósság: hitelviszonyon alapuló tartozások névértéken számítva. 

Adósságválság: Adósságválság esetén egy ország fizetési mérleg hiánya tartósan 
nagy, ezért hitelfelvételre kényszerül. Ahhoz azonban, hogy fizetni tudja a 
kötelezettségeit, a felvett hitelre is mindig újabb hitelt kell felvenni. 

Adózás és kamatfizetés előtti eredmény (EBIT): Az angol (EBIT: Earnings Before 
Interest and Taxes) eredetű fogalom a folyó kiadások levonása utáni vállalati 
eredmény-kategóriát definiálja. Induló cégnél megfelelő teljesítménynek számít, ha a 
cég „EBIT-pozitív”, azaz az árbevételből futja a működési ráfordításokra, de nem 
feltétlenül fedezi a felvett hitelek kamatait vagy az esetleges adóterheket. 

ÁFA-alapú (hozzáadottérték-adó alapú) befizetések: Az EU saját forrásainak része. 
Az EU által meghatározott ún. harmonizált HÉA-alap bázisán (amely nem azonos a 
tagország által ténylegesen beszedett ÁFA-val) minden tagországra egységes kulcs 
alapján kivetett befizetési kötelezettség. A tagállamok a befizetést havonta, az adott 
költségvetési évre meghatározott összeg arányos részeként teljesítik. A HÉA-alapú 
befizetések nem haladhatják meg az EU GNP-jének az 1 százalékát. A HÉA-alapú 
forrás a teljes bevétel kb. 11%-át teszi ki. 

Ágazat: Az iparnak valamely azonos vagy hasonló kitermelést, szolgáltatást folytató 
ága. 

Aktív hivatali vesztegetés: Aki hivatalos személy működésével kapcsolatban, neki 
vagy reá tekintettel másnak jogtalan előnyt ad vagy ígér, bűntettet követ el, és három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő [Btk. 253. § (1) bek.]. 

Aktív információs jogosultság: Az ÁSZ ellenőrzés során az ellenőrzést végző 
személy a vizsgált szerv bármely helyiségébe beléphet, annak bármely dolgozójától 
szóban vagy írásban felvilágosítást kérhet.  

Alá-fölérendelt kapcsolat: Az állam a magángazdaságból a javakat adók és adó 
jellegű bevételek (illeték, járulék, díj, hozzájárulás, bírság) címén vonja el. Az adók 
kivetése kogens jogszabállyal történik, azaz ezek betartása kötelező. A jogviszonyban 
részt vevő felek alá- és fölérendelt viszonyban állnak egymással, ez közjogi 
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jogviszony, és nem mellérendelt kapcsolatban, mint a magánjogi szerződéses 
viszonyokban. 

Alaki (külső) jogforrás: A jogszabály megjelenési formája (törvény, törvényerejű 
rendelet, köztársasági elnök rendelete, Honvédelmi Tanács rendelete, 
kormányrendelet, Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, miniszterelnöki 
rendelet, miniszteri rendelet, önkormányzati rendelet.) 

Alanyi jog: Olyan jog, amely minden további döntés, intézkedés nélkül megilleti a 
jogosultat, azaz az Alkotmány alapján „jár” neki. Kikényszeríthető, vagyis a rendes 
bíróságok vagy meghatározott esetben az Alkotmánybíróság előtt érvényre 
juttatható. 

Alanyi jogon járó juttatás: A törvényi szabályozás szerint e körbe tartozik a 
jubileumi jutalom, amely a hosszabb (25, 30, 35 és 40 év) közszolgálati életpályát 
hivatott elismerni. A juttatások mértékét a törvény határozza meg [Ktv. 49/E. §]. 

Alapilletmény: Az illetményalap és fizetési fokozathoz tartozó szorzószám szorzata. 

Alapilletmény a Ktv. szerint: A köztisztviselő illetményének része, amelynek 
összegét az illetményalap és a fizetési fokozathoz tartozó szorzószám adja.  

Alapilletmény-eltérítés: A jobb teljesítményre való ösztönzés céljából a munkáltató 
törvényben meghatározott keretek között megemelheti, illetve csökkentheti a 
köztisztviselő besorolás szerinti illetményét. 

Alapjog: követelési jogot jelent, olyan „hatalmi” helyzetet, amelyben a jogok 
címzettje van, s amellyel szemben a másik oldalon teljesítési kötelezettség áll fenn 

Alapjogi teszt: a konkrét joganyag vizsgálata kapcsán az alkotmányos alapjogok 
határainak, korlátozhatóságuk mértékének, illetőleg az önkormányzati rendeletek 
esetében a központi és helyi jogalkotás határainak vizsgálatát: az alapjogok 
korlátozásánál arra csak valamely alkotmányos jog vagy alkotmányos cél 
érvényesítése érdekében, szükségesen és arányosan kerüljön sor 

Alapjogi bíráskodás: Az alapvető (alkotmányos) jogok védelmét 
igazságszolgáltatási tevékenységként garantálja. 

Alapok bevételei: A társadalombiztosítási alapok bevételei a különböző 
járulékbevételekből, a vagyongazdálkodás bevételeiből, a társadalombiztosítási 
szervek bevételeiből és az alapok közötti pénzeszközök átadásából állnak. A 
Nyugdíjbiztosítási Alapnál ilyen bevételek az egyes járulékok (munkáltató által 
fizetett nyugdíjjárulék, biztosítotti nyugdíjjárulék). Hasonlóan, a bevételek jelentős 
részét az Egészségbiztosítási Alapnál is a különféle járulékbevételek adják. Ilyen 
többek között a munkáltatói egészségbiztosítási járulék, a biztosítotti 
egészségbiztosítási járulék. 

Alapok kezelése: A társadalombiztosítási alapok kezelése alatt összetett feladatot 
értünk. Egyrészt ellátja a vagyonnal kapcsolatos nyilvántartási, vagyonkezelési 
(használat, hasznosítás, birtoklás, értékmegóvás stb.) és pénzügyi feladatokat, 
másrészt megállapítja az alapokból finanszírozott társadalombiztosítási ellátásokat és 
folyósítja azokat. 
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Alapok kiadásai: A társadalombiztosítási alapok kiadásai a különböző 
társadalombiztosítási ellátások (a vagyongazdálkodás, a társadalombiztosítási 
költségvetési szervek) kiadásaiból, és az alapok közötti pénzeszközök átadásából áll. 
A Nyugdíjbiztosítási Alapnál ilyen kiadás például a nyugellátások köre (öregségi 
nyugdíj, rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj, egyszeri segély stb.). Az 
Egészségbiztosítási Alapnál ilyen például az egészségbiztosítás pénzbeli ellátása 
(táppénz, külföldi gyógykezelés) illetve a természetbeni ellátás (háziorvosi ellátás, 
mentés). 

Alapokmány: Azon nemzetközi szerződések tipikus elnevezése, amelyek 
nemzetközi szervezetet hoznak létre. 

Alapvető jogok: Gyűjtőfogalom, amely magában foglalja az embereket megillető, az 
egyes államok alkotmányaiban vagy a nemzetközi emberi jogi dokumentumokban 
felsorolt jogokat is. 

Alcím (költségvetési): Az alcím a címhez kapcsolódó egyedi költségvetési szerveket 
illetve tovább már nem bontható kiadásokat és bevételeket jelöl. 
A cím alkalmas továbbá a költségvetési szervek speciális feladatainak az 
elkülönítésére (pl.: fejezeti tartalék, országos kisebbségi önkormányzat támogatása). 

Alkalmassági teszt: Kérdőív, amelynek eredménye számszerűsíthetően mutatja meg 
a jelölt készségeinek, képességeinek, kompetenciáinak szintjét. 

Alkalmazási feltételek: A közszolgálati jogviszony létesítésének általános és különös 
feltételeket magába foglaló rendszere. 

Alkalmazandóság: A jogalkalmazó kötelezettsége egyedi döntéseik során a 
jogszabály alkalmazására. 

Alkotmány: Alaptörvény, a törvénynél magasabb szinten álló jogszabály, amely 
alapvetően meghatározza az ország állami berendezkedését; az államszervezet 
felépítésére és az állami szervek működésére vonatkozó alapvető jelentőségű 
szabályokat, egyben biztosítja az állampolgárok jogait, és rögzíti az alapvető 
kötelességeket. 

Alkotmánybírák függetlensége a döntések meghozatalában: Az alkotmánybíróság 
tagjai függetlenek, döntéseiket kizárólag az Alkotmány és a törvények alapján 
hozzák meg. 

Alkotmánybírák mentelmi joga: Az alkotmánybírót az országgyűlési képviselővel 
azonos tartalmú mentelmi jog illeti meg, hivatása teljesítése során kifejtett véleménye 
és szavazata miatt nem vonható felelősségre, az Alkotmánybíróság teljes ülésének 
hozzájárulása nélkül letartóztatni, ellene büntetőeljárást indítani vagy 
rendőrhatósági kényszerintézkedést alkalmazni – a tettenérés esetét kivéve – nem 
lehet. 

Alkotmánybírákra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok: Az alkotmánybíró 
nem lehet országgyűlési, önkormányzati képviselő, más állami szervnél nem tölthet 
be tisztséget, érdekképviseleti szervnél vezető tisztséget, nem lehet tagja pártnak, és 
az Alkotmánybíróság hatásköréből adódó feladatokon kívül politikai tevékenységet 
nem folytathat, politikai nyilatkozatot nem tehet, tudományos, oktató, irodalmi és 
művészeti tevékenység kivételével más kereső foglalkozást nem folytathat. Ha az 
alkotmánybírónak megválasztott személlyel szemben valamely összeférhetetlenségi 
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ok áll fenn, azt a megválasztását követő tíz napon belül meg kell szüntetnie. Ennek 
megtörténtéig a tisztségéből eredő jogait nem gyakorolhatja. 

Alkotmánybíráskodás: Egyrészt alapjogi bíráskodást jelent (amely során az alapvető 
jogok védelmét igazságszolgáltatási tevékenységként garantálja), másrészt 
alkotmányossági felügyeleti tevékenységet (amelyet normakontroll során, speciális 
jogi eszközök (pl. jogszabály megsemmisítése) igénybe vétele során gyakorol). 

 

Alkotmánybíróság: Magyarországon az Alkotmánybíróság 1990 óta működik. Az 
1989. évi I. (alkotmánymódosító) törvény kilátásba helyezte az Alkotmánybíróság 
felállítását, amelyre azonban csak az átfogó alkotmánymódosítást megvalósító 1989. 
évi XXXI. törvény hatályba lépését követően került sor. Az Alkotmánybíróság 
hatáskörére, szervezetére, eljárására vonatkozó részletes szabályokról az 1989. évi 
XXXII. törvény rendelkezett. Az alkotmánybíráskodás a hatalommegosztás után a 
jogállam legfontosabb garanciája, amely biztosítja, hogy egy független szervezet 
(bíróság) őrködjön az Alkotmány megtartása, az alkotmányosság felett. 

Alkotmánybíróság az eljárásban a büntetőeljárás rendelkezéseit is alkalmazza: Ha 
az elnököt az Alkotmánybíróság a szándékos bűncselekmény elkövetésében 
bűnösnek találja, vele szemben (a tisztségtől történő lehetséges megfosztás mellett) 
bármely olyan büntetést kiszabhat vagy bármely olyan intézkedést alkalmazhat, 
amelyet a büntető törvénykönyv az adott cselekményre meghatároz. 

Alkotmányjogi panasz vizsgálata: Az Alkotmánybírósághoz az állampolgárok 
alkotmányjogi panaszt nyújthatnak be, ha őket alkotmányellenes jogszabály 
alkalmazása miatt érte jogsérelem, és a rendelkezésükre álló jogorvoslatok sem 
hoztak számukra eredményt. 

Alkotmányossági felügyeleti tevékenység: Normakontroll során, meghatározott 
jogi eszközök felhasználásával gyakorolt tevékenység, amelynek végső eredménye 
az alkotmányellenes jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés megsemmisítése is 
lehet. 

Alkotmányossági vétó: Ha a törvényt a köztársasági elnök alkotmányellenesnek 
tartja, az Alkotmánybíróságnak küldi meg előzetes normakontroll lefolytatására. (A 
megvizsgált és hozzá újra visszaérkező törvényt azonban már köteles aláírni és 
gondoskodni kihirdetéséről.) 

Állam: A közhatalom intézményeinek és szervezeteinek összessége, amely 
rendelkezik az adott terület és népesség felett. 

Állam (nemzetközi jogi értelemben): Olyan entitás, amelyet meghatározott földrajzi 
terület, állandó lakosság, főhatalom (szuverenitás) és a más államokkal való 
kapcsolattartási képesség jellemez. 

Államcél: Olyan pártpolitikák fölött álló állami programok, célkitűzések, amelyek 
arra kötelezik a mindenkori hatalmat, hogy az adott körülmények között elvárható 
mértékben, minden tőle telhetőt tegyen meg annak megvalósítása érdekében. Nem 
alanyi jog, tehát a bíróságok vagy az Alkotmánybíróság útján nem kényszeríthető ki. 

Államforma: A hatalom gyakorolásának módját és az alkotmányos szervek 
egymáshoz való viszonyát leíró fogalom. 
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Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK Zrt.): Az Államadósság Kezelő Központ 
Zrt. egyszemélyes zártkörűen működő részvénytársaság, részvényei névre szólóak és 
forgalomképtelenek. A központi költségvetés az államadósság kezeléséért díjat fizet 
az ÁKK Zrt-nek. Az Áht. 2003. június 30-i módosításával az ÁKK Rt. egyértelműen 
felelőssé vált a központi költségvetés fizetőképességének fenntartásáért és az állam 
átmenetileg szabad pénzeszközeivel való gazdálkodásért is. Ennek keretében 2004. 
januártól az ÁKK Rt. a piacon már likviditáskezelésrai célú tevékenységet is végez 
(pl. repó műveletek). 

Működéséhez illetve a feladatai ellátásához az MNB-nél pénzforgalmi és 
devizaszámlát, illetve a KELER Rt-nél értékpapír letéti- és értékpapírszámlát vezet. 

Államcél: Olyan pártpolitikák fölött álló állami programok, célkitűzések, amelyek 
arra kötelezik a mindenkori hatalmat, hogy az adott körülmények között elvárható 
mértékben, minden tőle telhetőt tegyen meg annak megvalósítása érdekében. Nem 
alanyi jog, tehát a bíróságok vagy az Alkotmánybíróság útján nem kényszeríthető ki. 

Államforma: A hatalom gyakorolásának módját és az alkotmányos szervek 
egymáshoz való viszonyát leíró fogalom. 

Államhatalom: Az állam hatalmi pozíciója az állampolgárral szemben. Jogi 
szempontból az államhatalom gyakorlásában ölt testet. A jogszabályokat az 
állampolgároknak követnie kell. Aki ezt nem teszi, azt a bíróságok és a közigazgatás 
erre kötelezheti, a közigazgatás, végső soron fizikai erőszakot is igénybe véve 
(rendőrség), kifejezetten ki is kényszerítheti. Jogi szempontból e cselekmények a 
végrehajtás körébe tartoznak – amelyek az állami hatalom gyakorlásának leginkább 
megragadható elemei. Politológiailag mindezen esetekben az állam a közhatalom 
birtokában (lásd: hatalom) rábírja az állampolgárt valamire, amit egyébként nem 
tenne. 

Államháztartás: Az államháztartás az állam gazdálkodási rendszernek egésze. Azt a 
tevékenységet, amellyel az állam a bevételeit beszedi és összegyűjti az állami 
költségvetésbe, mint pénzalapba, majd azt felhasználja kiadásai teljesítésére, 
államháztartásnak nevezzük. Az állam olyan feladatokat lát el a köz érdekében, 
amelyeket a gazdaság többi szereplői nem tudnának megoldani. Ezeket a feladatokat 
közfeladatoknak nevezzük. 

Államháztartás pénzügyi ellenőrzésének célja: hogy elősegítse betartották-e az 
államháztartásra vonatkozó 

− az államháztartás alrendszereit megillető bevételek beszedésére, 
− a közpénzek gazdaságos, takarékos, és szabályszerű felhasználására, 
− a központi költségvetés a zárszámadás megalapozottságára, 
− az államadósság célszerű kezelésére, 
− a közvagyon szabályszerű és hatékony kezelésére, 
− a számviteli és bizonylati rend betartására 

vonatkozó jogszabályokat. 

Államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés: Az államháztartási belső pénzügyi 
ellenőrzést 

− a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzési tevékenység,  
− belső ellenőrzési tevékenység,  
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− a belső kontrollrendszer központi harmonizációja, szabályozása és 
koordinációja jelenti. 

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és 
tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, amely 
azt a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv a tevékenységét szabályszerűen hajtsa 
végre, teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, illetve mentesüljön a veszteségektől 
és károktól. 

Államháztartásra vonatkozó szabályok: Az állami (köz)bevételekre, közkiadásokra, 
és az államadósságra vonatkozó anyagi és eljárási jogi szabályokat tartalmazza. 

Állami (vagy állami-politikai) döntéshozatali folyamat: Az a folyamat, amelynek 
során az állami döntések megszületnek. A teljes döntési folyamatba beleértendő a 
döntéselőkészítés, maga a döntés, a döntések végrehajtása, sőt a döntések társadalmi 
hatása, annak vizsgálata is. Az így felfogott folyamatot közpolitikai folyamatnak 
nevezzük.  

Állami jelentések: A részes országoknak jelentést kell készíteniük a szerződés 
teljesüléséről, a dokumentumban meghatározott időközönként, vagy amikor erre 
felkérik őket. Az ellenőrző testületek az országjelentéseket megvizsgálják, azokat 
értékelik. 

Állami költségvetés: Az állam pénzügyi alapja, pénzügyi terv, melyben az állam 
megjelöli az őt megillető jövedelmeket (bevételek) és ezek felhasználási irányát 
(kiadások). 

Állami Számvevőszék: A pénzügyi ellenőrzés külső szerve. Az Állami 
Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi-gazdasági ellenőrző szerve, a legfőbb 
pénzügyi ellenőrző szerv, amely független, kizárólag az Országgyűlésnek és a 
törvényeknek alárendelten működik. Ellenőrzéseit az államháztartás valamennyi 
alrendszerére kiterjedően, törvényességi, célszerűségi és eredményességi 
szempontok szerint, külső ellenőrző szervként végzi. 

Állami támogatás: nemzeti hatóságok beavatkozása (nemzeti, regionális vagy helyi 
szinten) egy kiválasztott gazdasági tevékenység támogatására, felhasználva az 
államháztartás erőforrásait. 

Állami vagyon – kincstári vagyon: Az államháztartás vagyona a kincstári 
vagyonból, a köztestületi vagyonból, a társadalombiztosítási vagyonból, valamint a 
helyi önkormányzati vagyonból áll. 
A kincstári vagyon körébe tartozik: 

− a kizárólagos állami tulajdonban lévő vagyon, 
− az a vagyon, amire koncessziós szerződést lehet kötni, 
− a központi költségvetési szervek közérdekű feladatinak ellátásához 

szükséges vagyon (például ingatlanok), 
− a nemzeti kincsnek minősülő vagyontárgyak (például Nemzeti park, 

műkincsek, régészeti emlékek), 
− védelmi célú állami tartalékok (árvízvédelmi művek, véderdők), 
− műemlékingatlan, 
− védett természeti terület, 
− termőföld (ha törvény másképp nem rendelkezik), 
− erdő, 
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− történeti emlékek, 
− állami követelések ellenében elfogadott vagyon. 

Állami vagyon (szűkebb értelemben): Az állam tulajdonában lévő, az állami 
feladatok ellátását szolgáló vagyon, amely a társadalom működését és a 
nemzetgazdaság céljainak megvalósítását segíti elő. 

Állami vezetők: Az állami vezetők közül a miniszterelnök, a miniszter és az 
államtitkár politikai vezetőnek, a közigazgatási államtitkár és a helyettes államtitkár 
szakmai vezetőnek minősül. Kiemelt jogállást élveznek a javadalmazás, az egyéb 
juttatások, de a kötelezettségek és a korlátozások terén is (pl. összeférhetetlenség, 
nyilvános vagyonnyilatkozat) terén, lásd Ksztv. 6-12. §. 

Állami-politikai döntések előkészítése: A döntéselőkészítés folyamatát 
vizsgálhatjuk annak funkciója felől. Ilyen funkciók az információk összegyűjtése, 
feldolgozása, értelmezése, az egyeztetés-konszenzuskeresés az érintettek körében, 
stb. Az információk tartalma alapján figyelembe veendők a politikai szintéren 
megfogalmazódó preferenciák, a megvalósíthatóság, illetve a megvalósítás költségei, 
valamint a várható társadalmi hatások. Az előkészítés folyamatában, illetve a 
döntések befolyásolásában nagy szerepe van a nyomásgyakorló csoportoknak és a 
médiának is. 

Államigazgatási szervek: Azok a szervek, amelyek a kormány irányítása alatt állnak, 
és államigazgatási feladat- vagy hatáskört látnak el. 

Államközi panasz: Ha erre lehetőség van, az egyik részes állam bepanaszolhatja a 
másikat a szerződés ellenőrzésére létrehozott testületnél, amennyiben az nem teljesíti 
a szerződésben foglaltakat. Általában az államok nem szívesen folyamodnak ehhez 
az eszközhöz, mivel a másik állam azt barátságtalan lépésként értékelné. 

Állampapír: Valamely szuverén állam által kibocsátott értékpapír. Nálunk az 
államháztartás finanszírozásának elsődleges eszköze; két legjellemzőbb fajtája a 
kincstárjegy és az államkötvény. Az állampapír visszafizetését az állam garantálja. 

Állampolgár: Alkotmányjogi és politikai kifejezés. Utal arra, hogy az adott személy 
egy adott ország politikai közösségének részese. Az állampolgárt számos politikai 
jog illeti meg (szavazás, vélemény nyilvánítás joga). A jóléti államokban egyéb jogok 
(pl. egészséghez való jog) is kapcsolódik az állampolgársághoz. Az állam megvédi 
állampolgárait más államokkal szemben. 

Államtitkár: Magas közigazgatási-kormányzati vezető beosztás. Minisztériumokban 
az államtitkárok közvetlenül a miniszter után következnek a rangsorban. Más 
pozíció is járhat államtitkári ranggal. 

Államtitok: Államtitok az az adat, amely a törvényben meghatározott adatfajta 
körébe tartozik, és a minősítési eljárás alapján a minősítő megállapította, hogy az 
érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése 
vagy felhasználása közvetlenül sérti vagy veszélyezteti a Magyar Köztársaság 
honvédelmi, nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy bűnmegelőzési, központi 
pénzügyi, külügyi vagy nemzetközi kapcsolataival összefüggő, valamint 
igazságszolgáltatási érdekeit. 

Állandó bizottság: Az állandó bizottságokat az Országgyűlés alakuló ülésén hozza 
létre, tagjai országgyűlési képviselők. Ezen bizottságok a parlamenti ciklus egésze 
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alatt működnek, és a működési területüket érintő bármely kérdést 
megtárgyalhatnak, abban állást foglalhatnak A házszabály rendelkezése alapján 
állandó bizottságként kötelező létrehozni az alkotmányossággal, a költségvetéssel, a 
külügyekkel, az európai uniós ügyekkel, a honvédelemmel, továbbá a mentelmi, 
összeférhetetlenségi és mandátumvizsgálati ügyekkel foglalkozó állandó 
bizottságokat. 

Allokációs funkció: Minden olyan kormányzati tevékenység, amely az előállított 
termékek és szolgáltatások mennyiségét és minőségét befolyásolja. Az allokációs 
tevékenységet általában a közjavak, az irányított elosztású javak, a külső gazdasági 
hatások (externália) és a piaci (monopolista) erőfölény teszi szükségessé. 

Alpolgármester: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, 
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy 
vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy 
alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. Azon alpolgármester, akit nem a 
képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a 
polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-
testület ülésein tanácskozási joggal részt vehet. Az alpolgármesterek a polgármester 
irányításával látják el feladataikat. 

Alrendszerek: Az államháztartást 2 alrendszer alkotja: 
• a központi alrendszer, 
• az önkormányzati alrendszer. 

Az alrendszerek költségvetése olyan pénzügyi terv, illetve pénzügyi alap, mely az 
érvényességi időtartam alatt a feladat ellátásához teljesíthető jóváhagyott kiadásokat 
és teljesítendő várható bevételeket előirányzatként, illetve előirányzat-teljesítésként 
tartalmazza. 

Általános alkalmazási feltételek: Közszolgálati jogviszony büntetlen előéletű, 
cselekvőképes, legalább középiskolai végzettséggel, ügykezelői feladatkörre legalább 
középszintű szakképesítéssel rendelkező magyar állampolgárral létesíthető és 
tartható fenn. Jogszabály által meghatározott fontos és bizalmas munkakörre 
közszolgálati jogviszony csak azzal létesíthető, aki a munkakörre előírt, az állami élet 
és a nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges biztonsági feltételeknek 
megfelel. 

Általános tartalék az előre nem valószínűsíthető, nem tervezhető kiadásokra, illetve 
az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó bevételek pótlására kell 
képezni. Az általános tartalék előirányzata nem lehet több, mint a központi 
költségvetés kiadási főösszegének 2%-a és nem lehet kevesebb, mint annak 0,5%-a. 
Az általános tartalék terhére - az éves hatást tekintve - annak legfeljebb 40%-os 
mértékéig vállalható kötelezettség az első félévben. Ennél nagyobb 
kötelezettségvállaláshoz az Országgyűlés jóváhagyása szükséges. Az általános 
tartalék terhére a tárgyidőszakot megelőzően kötelezettség nem vállalható.  
Az általános tartalékból elszámolási, valamint visszatérítési kötelezettséggel nyújtott 
támogatás összegét, illetve annak fel nem használt részét az Egyéb vegyes bevételek 
számlára kell befizetni, amellyel az adott évi általános tartalék előirányzatát a 
Kormány megnövelheti. 
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Általánosan kötelező jogszabály (Európai Unió jogforrása vonatkozásában): Nem 
egyedi, hanem általános, normajellegű, vagyis a jogalanyok általánosan 
meghatározott körére vonatkozó szabály. 

Anszienitás: A karrier-rendszereket jellemző elv, amelynek értelmében a köz- illetve 
kormánytisztviselő szolgálatban eltöltött időtől függően automatikusan halad előre 
besorolásában, s ez számára törvény által garantált illetménynövekedést 
eredményez. 

Anticiklikus gazdaságpolitika: Az anticiklikus gazdaságpolitika az államnak azon 
tevékenysége, amelynek során a gazdasági növekedés kilengései mérséklésének 
szándéka szembe megy a kialakuló üzleti ciklussal. A kormányzat a maga szükséges 
kiadásait úgy időzíti, hogy azok ne essenek egybe a magánszektor által gerjesztett 
felszálló ággal, hiszen akkor kevésbé éleződik ki az erőforrások szűkössége, és nem 
fűtik túl az amúgy is izzó gazdaságot. Ezzel szemben a jövedelmek csökkenésének 
szakaszában az állami kiadások hozzájárulnak az effektív összkereslethez, és ezáltal 
stabilizálhatják a gazdaságot. 

Anyagi (belső) jogforrás: Felhatalmazás alapján a jogszabályt megalkotó állami 
szervek összessége (Országgyűlés, Kormány, Magyar Nemzeti Bank elnöke, a 
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, a Kormány tagjai 
(miniszterelnök, miniszter), önkormányzat képviselő-testülete, valamint a Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság elnöke). 

Anyagi felelősség: A munkáltatónak történő károkozásért való vétkességi felelősség, 
a köztisztviselő vétkességét a munkáltató köteles bizonyítani. A kártérítés mértéke a 
vétkesség fokától, valamint a magatartás súlyától függ [Ktv. 57. §]. 

Árfolyam-rendszer: Az a mód, ahogyan egy ország saját fizetőeszközének viszonyait 
kialakítja más devizákhoz vagy egy kulcs-devizához. Lehet rögzített árfolyamú, 
szabadon lebegő vagy egyéb átmeneti forma. 

Artikuláció (érdekeké, vagy értékeké a politikai rendszerben): A politikai folyamat 
egyik meghatározó eleme, amelynek során a pártok és más szervezetek a 
társadalomban diffúz módon létező, de kevéssé tudatosult érdekeket és értékeket 
„megtalálják”, megnevezik és megjelenítik a politikai folyamatban. 

Áruk egyenlege: áruexportból származó bevételek és az áruimporthoz kapcsolódó 
kiadások különbsége. (Az egyenleg értelemszerűen akkor negatív, ha az áruimport 
értéke magasabb az áruexporténál. 

Át nem ruházható feladatok: A képviselő-testület nem ruházhatja át (vagyis csak 
maga intézheti) a következő feladatokat: Pl.: a rendeletalkotást; a szervezetének 
kialakítását és működésének meghatározását, kinevezéseket, a költségvetés 
megállapítását, önkormányzati társulás létrehozását, társuláshoz, érdekképviseleti 
szervezethez való csatlakozást; intézmény alapítását; közterület elnevezését, 
emlékmű állítást. 

Átengedett központi adók: Az állam az előzőleg központosított bevételek 
meghatározott részét visszajuttatja az önkormányzatoknak. Ilyen átengedett 
központi adó, amelyet a központi költségvetés alrendszeréből juttatnak az 
önkormányzatok alrendszereinek a személyi jövedelemadó és a gépjárműadó. A 
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személyi jövedelemadó 40%-át, a gépjárműadó 100%-át juttatják vissza az 
önkormányzatoknak. 

Átképzés: A feladatköre (munkaköre) ellátására képesített köztisztviselőnek olyan 
képzése, amely alkalmassá teszi őt más köztisztviselői feladatkör (munkakör) 
ellátására. 

Átláthatóság: Szűkebb értelemben az átláthatóság (transzparencia) fogalmát, 
követelményét a korrupció elleni harccal szokták azonosítani. 1 
Tágabb értelemben az átláthatóság az elszámoltathatóság előfeltételeként is 
meghatározható. Azok az állampolgárok és civil szervezetek, akik ténylegesen, nagy 
tömegben hozzáférnek a jogszabályok, állami, közigazgatási döntések előkészítő 
dokumentumaihoz, akik tájékozottak, pontosan tudják, hogy mi zajlik az állami, 
önkormányzati igazgatáson belül: minden bizonnyal ki fogják vívni, hogy 
szempontjaik érvényesüljenek a döntésekben. A tájékozott állampolgárok széles 
tömegei ellehetetlenítik a szűk körben, demokratikus kontroll nélkül, azonosítatlan, 
homályos érdekek alapján létrejövő döntések meghozatalát, végrehajtását. 2 

Átmeneti gazdálkodás az önkormányzati költségvetésnél: Az önkormányzat a 
költségvetési gyakorlat alapján mindig „késésben van”, hiszen csak a központi 
költségvetés elfogadása után kerülhet sor az önkormányzati költségvetés 
elfogadására, amely már az adott költségvetési évre esik. 
Az önkormányzat ezért az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben 
felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a helyi önkormányzat bevételeit 
beszedhesse és kiadásait teljesíthesse. 
Előfordulhat, hogy az önkormányzat nem alkot sem költségvetési, sem átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendeletet. Ebben az esetben az államháztartási törvény 
felhatalmazza a polgármestert a gazdálkodás folytatására, azaz jogosult a bevételek 
beszedésére és az előző évi kiadási előirányzaton belül a kiadások arányos 
teljesítésére. 

Áttekinthetőség elve: A költségvetésnek azonos szerkezeti felépítés szerint kell 
készülnie. Így érhető el, hogy az éves költségvetési törvény összehasonlíthatóvá 
váljon az annak végrehajtásáról szóló zárszámadási törvénnyel. 

Autonómia: Önállóságot, függetlenséget jelent.  

Autonóm jogállású államigazgatási szervek felsorolása:  
• Közbeszerzések Tanácsa, 

• Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 

• Gazdasági Versenyhivatal, 

 

                                                 
1 http://www.transparency.hu/ 
2 http://www.vedegylet.hu/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=30&page=2 
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B 

Befektetési jegy: A befektetési alap által kibocsátott értékpapír, vagyoni jogokat 
biztosít az alap értékeire. 

Befolyás, politikai befolyás: A politikai szférában igen jelentős azon szereplők 
száma, akik ugyan nem birtokosai a politikai-állami hatalomnak (ezek ugyanis a 
kormánypártok), de az egyes állami döntéseket saját érdekeik és/vagy értékrendjük 
szerint kívánják alakítani. Ezek nem a választásokon méretik meg magukat, hanem a 
politikai folyamat résztvevőiként az állami döntéshozatali folyamat különféle 
állomásain kísérlik meg a döntések tartalmát alakítani, a közösségi döntéseket 
befolyásolni. 

Belső adatvédelmi felelős: Az adatkezelő szervezetén belül, közvetlenül a szerv 
vezetőjének felügyelete alá tartozó - jogi, közigazgatási, számítástechnikai vagy 
ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező – személy, aki segítséget 
nyújt az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában, valamint az érintettek 
jogainak biztosításában, kivizsgálja a hozzá érkezett bejelentéseket, és jogosulatlan 
adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére hívja fel az adatkezelőt. 

Belső ellenőrzési tevékenység: A belső ellenőrzés független, tárgyilagos 
bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött 
szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje. A belső ellenőrzés az 
ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és 
módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet kockázatkezelési, 
ellenőrzési és irányítási eljárásainak hatékonyságát. A jogszabályoknak és belső 
szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és 
eredményességet vizsgálva a belső ellenőrzés megállapításokat és ajánlásokat 
fogalmaz meg a költségvetési szerv vezetője részére. A költségvetési szerveknél a 
belső ellenőrzés kialakításáról és megfelelő működtetéséről a költségvetési szerv 
vezetője köteles gondoskodni.  

Belső szuverenitás: Az állam szuverenitása az adott állam területén a legfőbb 
hatalom gyakorlását jelenti.  

Belső tételek: külső tételnek nem minősülő elsődleges bevételek és kiadások. 

(Vállalati) Benchmarking: Az a folyamat, amikor a vállalat üzleti folyamatait más 
vezető vállalatok hasonló adataival, jellemző mutatószámokkal hasonlítják és mérik 
össze. Ennek célja, hogy meghatározzák a jövőben követendő legjobb vállalati 
stratégiát. 

Beolvadás: a költségvetési szervek olyan átalakítása, amely során az alapításra 
jogosult döntése alapján a beolvadó költségvetési szerv megszűnik, és jogutódja az 
átvevő költségvetési szerv. 

Besorolás a Ktv. szerint: A törvény szerint általában a köztisztviselő iskolai 
végzettsége és közszolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján történik. Ugyanakkor 
a besorolásra hatással van, pl. az iskolai végzettség jellege, a bizonyítvány, diploma 
minősítése, a köztisztviselő minősítésének eredménye. A besorolásra az iskolai 
végzettség szintjétől függően három besorolási osztály szolgál.  
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A felsőfokú végzettségű köztisztviselőt a I. besorolási osztályba, a középiskolai 
végzettségűeket a II. besorolási osztályba, az ügykezelőket pedig a III. besorolási 
osztályba kell besorolni. A besorolási osztályokon belül besorolási fokozatokba, pl. a 
I. besorolási osztályban gyakornok, fogalmazó, tanácsos, főtanácsos; a II. besorolási 
osztályban gyakornok, előadó, főelőadó kerül a köztisztviselő. A besorolási 
fokozaton belül fizetési fokozatba kell besorolni a köztisztviselőt. A besorolási 
fokozatba és a fizetési fokozatba történő besorolás a közszolgálati jogviszonyban 
töltött idő alapján történik [Ktv. 23-29. és 42-43. § valamint 2. számú melléklet]. 

Besorolásra és előmenetelre való jogosultság: A köztisztviselőnek joga van arra, 
hogy szolgálati ideje és iskolai végzettsége alapján fizetési (besorolási) osztályba 
sorolják és a közszolgálatban eltöltött évek alapján magasabb fizetési fokozatba 
lépjen. 

Bevételi előirányzat-teljesítés elve: A bevételi előirányzatot a költségvetésben 
mindig teljesíteni kell, a kiadásokat viszont lehetőség szerint kell teljesíteni. A 
forrásokat nem kötelező elkölteni. 

Biológiai termékenység: Lényege, hogy egy nő biológiailag hány gyermek 
kihordására képes.3 

Bírák függetlenségének elve: A bíróságok függetlenségét hivatott garantálni a bírák 
függetlenségének elve is. A bírói hatalom egyetlen alkotmányos korlátja az, hogy a 
bírák ítélkezési tevékenységüket kizárólag a jogszabálynak alárendelten végzik. A 
bírák nem lehetnek tagjai pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathatnak. A 
függetlenség biztosítéka, hogy a hivatásos bírót a semleges hatalmat megtestesítő 
köztársasági elnök nevezi ki és menti fel. A függetlenség másik garanciája a bírákat 
megillető mentelmi jog, büntető- és szabálysértési ügyekben. 

Bírói mentelmi jog: Hivatásos bíróval (valamint – az igazságszolgáltatásban való 
részvételével összefüggő cselekmény miatt – ülnökkel) szemben büntető vagy 
szabálysértési eljárást indítani, vagy ilyen eljárásban kényszerintézkedést alkalmazni 
– a tettenérés esetét kivéve – csak a köztársasági elnök – a Legfelsőbb Bíróság elnöke 
esetében az Országgyűlés – hozzájárulásával lehet. 

Bírói szolgálati viszony megszüntetésének korlátai: A bírói szolgálati viszonyt – a 
bíró akarata ellenére – csak a törvényben meghatározott okból és a törvényben 
szabályozott eljárás szerint (pl. ha a bíró tisztségének ellátására tartósan 
alkalmatlanná válik, vele szemben jogerősen szabadságvesztést vagy közérdekű 
munkát szabtak ki, kényszergyógykezelését rendelték el, ha választójogát elveszti, 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét elmulasztja stb.) lehet megszüntetni. 

Bírósági eljáráshoz való jog: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt 
vádról bíróság döntsön. Bűncselekmény elkövetésében bárkinek a bűnösségét 
megállapítani, és emiatt reá büntetést kiróni, vele szemben intézkedést alkalmazni 
egyedül a bíróság jogosult. 

                                                 
3 Forrás: Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, Osiris Kiadó 2002. 556. oldal. 
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A bírósági tárgyalás nyilvánosságának elve: Az alapelv alapján a bírósági tárgyalás 
nyilvános. A határozat kihirdetése akkor is nyilvánosan kell, hogy megtörténjen, ha a 
tárgyalásról a nyilvánosságot egyébként kizárták. 

Bírósági vezetők: Bírósági vezető: a bíróság elnöke, elnökhelyettese, a 
kollégiumvezető, a kollégiumvezető-helyettes, a tanácselnök, a csoportvezető és a 
csoportvezető-helyettes. A bírósági vezetői állást – a Legfelsőbb Bíróság elnökének 
kivételével, ellenkező törvényi rendelkezés hiányában – pályázat útján kell betölteni, 
az illetékes bírói önkormányzat véleményének meghallgatásával. 

Bíróságok függetlenségének elve: A bíróságok függetlenek, köztük szervezeti alá-
fölé rendeltség nincs, és a többi, közhatalmi tevékenységet megvalósító közhatalmi 
szervvel is mellérendeltségi kapcsolatban állnak. 

Bírság: A közbevétel egyik fajtája, jogcíme (pld.: adóbírság, mulasztási bírság). 

Bizalmi szavazás: A Kormány – a miniszterelnök útján – bizalmi szavazást 
javasolhat, vagy azt is javasolhatja, hogy az általa benyújtott előterjesztés feletti 
szavazás egyben bizalmi szavazás legyen. Ezekben az esetekben, ha a Kormány a 
bizalmat nem kapja meg, köteles lemondani. 

Bizonyítási teher megfordítása: A diszkriminációs ügyekben meglévő bizonyítási 
nehézségekre tekintettel a Faji Egyenlőségi Irányelv 8. és a Foglalkoztatási 
Egyenlőségi irányelv 10. cikke is rendelkezik a büntető ügyek kivételével a 
bizonyítási teher megfordulásáról. Általában a jogi eljárásokban az köteles 
bizonyítani, aki állít valamit. Az irányelvek értelmében viszont közvetlen vagy 
közvetett hátrányos megkülönböztetés esetén a diszkriminációval vádolt kötelessége 
annak bizonyítása, hogy nem sértette meg az egyenlő bánásmód elvét. Fontos 
megemlíteni, hogy a bizonyítási teher megfordulása nem korlátozódik a bírósági 
eljárásra, hanem bármely hatóság előtt alkalmazandó. (Például az Egyenlő 
Bánásmód Hatóság előtt is.) 
Közérdekű igényérvényesítésre jogosult társadalmi vagy érdekképviseleti szervezet: 
Az Ebktv. szerint az a társadalmi szervezet vagy alapítvány, amelynek 
alapszabályában, illetve alapító okiratában a szervezet céljai között a hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, vagy az emberi és 
állampolgári jogok védelme szerepel, valamint az adott nemzeti és etnikai kisebbség 
tekintetében a kisebbségi önkormányzat, továbbá a munkavállalók anyagi, szociális 
és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeivel összefüggő ügyeiben a 
szakszervezet. 

Biztosító: Életbiztosítási vagy nem-életbiztosítási (ingatlan, jármű, tűzkár stb.) 
valamint viszontbiztosítási tevékenységet hatósági engedély alapján végző 
vállalkozás. 

Brókercég: A brókercégek olyan vállalkozások, amelyek megfelelő díjtételek 
ellenében az értékpapírok tőzsdei és tőzsdén kívüli adásvételére szakosodtak. 

Bruttó adósságállomány: az adósságállomány kamatokkal, egyéb költségekkel 
növelt értéke. 

 



B 17 

FFFooogggaaalllooommmtttááárrr   

Bruttó hazai termék (GDP): A bruttó hazai termék (GDP) olyan közgazdasági 
mérőszám, amely egy ország területén adott időszak során megtermelt jövedelmeket 
méri. A mutatószám egyben az ország területen előállított javak (termékek és 
szolgáltatások) összességével is megmutatja. Például a magyarországi 2008-as GDP a 
2008. év során hazánkban előállított javak összértékét adja meg, függetlenül attól, 
hogy magyar vagy külföldi tulajdonban van-e a javak előállítója. 

Bruttó nemzeti jövedelem (GNI): A bruttó nemzeti jövedelem (Gross National 
Income – GNI) a GNP felfogásához közeli mutatóját, amelynek értékét a külföldről 
kapott és külföldre fizetett elsődleges jövedelem (munkabér, kamat, földjáradék, 
osztalék) egyenlegének kiszámításával lehet megkapni. 

Bruttó nemzeti termék (GNP): A bruttó hazai termék (GNP) az adott ország lakói 
(rezidensei) által bárhol előállított termékek és szolgáltatások bruttó értéke. A GNP 
megkapható a bruttó hazai termék (GDP) mutatójából is, abból levonva a 
devizakülföldiek teljesítményét, és hozzáadva a hazai állampolgárok és vállalatok 
külföldön szerzett jövedelmét. 

Büntetőjogi eszköztárhoz intézményi oldalon kapcsolódó bűnüldöző szervek: 
A büntetőjogi eszköztárhoz intézményi oldalon kapcsolódó bűnüldöző szervek és 
azok feladatai a következők: 

• Központi Nyomozó Főügyészség – nemzetközi vonatkozású vagy pl. bírákat 
érintő korrupciós ügyek nyomozása, 

• ügyészségi nyomozóhivatalok (megyénként)– súlyosabb vagy bonyolultabb 
korrupciós büntetőügyek nyomozása, 

• megyei rendőrkapitányságok – „egyszerűbb” korrupciós ügyek 
nyomozása”.4 

Büntetőper: A büntetőeljárás bírósági szakaszának átfogó elnevezése. 

Bürokrácia: Nagy méretű szervezetek, például közigazgatási rendszerek 
szervezetrendszere, szabályai. Jellemzője, hogy belső folyamatai szigorúan és 
pontosan szabályozottak. A munkatársak közötti viszonyban meghatározó az alá-
fölérendeltség. A feladatok és hatáskörök pontosan meghatározottak. 
A szervezeti szabályozottság biztosítja a szakszerűséget, pontosságot és a 
szervezetrendszer által biztosított közjavak, közszolgáltatások közel azonos 
színvonalát. Mindazonáltal szokás a bürokrácia kifejezést rossz értelemben az 
időhúzó, tehetetlen, a hivatali hatáskörrel visszaélő, az állampolgárokon 
hatalmaskodó magatartásra is alkalmazni. 

                                                 
4 Az ügyészségnél – http://www.mklu.hu/cgi-bin/index.pl?lang=hu 

A rendőrségnél - http://www.police.hu/data/cms491317/szervezet080101.pdf 
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C 

A célhoz kötöttség elve: Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog 
gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden 
szakaszában meg kell felelnie e célnak. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely 
az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, 
csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Kötelező 
adatszolgáltatáson alapuló adatkezelést közérdekből lehet elrendelni. 

Célszerűségi szempontú ellenőrzés, amikor az ellenőrző szerv azt ellenőrzi, hogy a 
pénzeszközöket a kijelölt feladatra használták-e fel. 

Céltámogatás: Az Országgyűlés által meghatározott kiemelt beruházási célokra az 
önkormányzatok által igényelhető támogatás (például a vízgazdálkodásra, oktatási 
intézmények felújítására, egészségügyi szociális ellátásra). 
A céltámogatás felhasználási kötöttséggel jár, csakis az adott célra használható fel. 

Cigány: Európa, Ázsia és Amerika legtöbb országában élő, indiai eredetű nép.  

Cím: A cím mint szerkezeti egység többféle összetartozó előirányzatot jelöl. 
A területileg széttagoltan működő, de azonos tevékenységet végző költségvetési 
szervek csoportjait (például egyetemek, főiskolák) jelölik egy-egy címmel. 
Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok is önálló címként kerülnek meghatározásra 
(például beruházás, alapítványok támogatása). A címek közé tartozik a pártok 
támogatása illetve a bevételek és kiadások közgazdasági szempontból összetartozó 
csoportja (például vállalkozások folyó támogatása). A költségvetési törvényben 
szereplő címek együttesen címrendet képeznek. 

Címadományozás: A köztisztviselő rendkívüli előmenetelét szolgálja. A 
köztisztviselő a törvényi feltételek alapján különböző címeket kaphat, pl. címzetes 
főtanácsos, címzetes főmunkatárs, szakmai tanácsadó, szakmai főtanácsadó. A 
címadományozással kiemelt illetményre válik jogosulttá a köztisztviselő. A 
részletszabályokat a törvény tartalmazza [Ktv. 30-30/A. §]. 

Címzett támogatás: A helyi önkormányzatoknak egyes nagy költségigényű 
beruházási feladatához nyújtható. A feltételek megléte esetén adható, felhasználási 
kötöttséggel jár, csakis az adott önkormányzat használhatja fel és csak a 
meghatározott célra. 
Jellemzői: 

• pályázni kell, 
• nevesített. 

Civilizáció: A civilizáció a kultúrákból származik, nem más, mint a kultúrák 
szintézise, amely a kultúráknál nagyságrendekkel nagyobb integrációs potenciállal 
rendelkezik, annak következményeképpen, hogy az emberi társadalomban 
lejátszódott az első nagy funkcionális differenciáció a kultúra materiális, szociális, 
mentális és kommunikációs szférájában egyaránt. A globalizáció folyamán rögzíthető 
a civilizációs körök lassú vagy gyorsuló közeledése. 5 

                                                 
5 Irodalom: Benkes Mihály (szerk.), Civilizációk és vallások. Budapest, Cégér K., 1994 
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Civil Service Commission: Három tagú bizottság, amelynek feladata a 
köztisztviselők kiválasztásához kapcsolódó vizsgáztatás lebonyolítása volt az USA-
ban. Csak azok közül választhattak a kormányzati szervek, akik eredményes vizsgát 
tettek. 

Civil szervezetek: Összefoglaló, meglehetősen pontatlan fogalom, amely magában 
foglalhatja az érdekképviseleti szerveket, mozgalmakat is. Gyakran ide sorolják az 
egyesületeket, klubokat is. A civil szervezetek, és különösen a mozgalmak gyakran, s 
az utóbbi időben egyre gyakrabban csak egyetlen cél elérésére, egyetlen szempont 
felmutatására törekszenek. (pl. az állatok kényszertáplálása ellen, egy szemétégető 
létrehozása ellen, stb.) 

Civil társadalom: A témával foglalkozó szerzők többsége a „civil társadalom” alatt 
azokat az önkéntes alapon működő szerveződéseket érti, amelyek az egyén és az 
állam közé beépülve a két pólus kiegyensúlyozott kapcsolatát szolgálják. Hálózati 
szemlélettel a társadalom azon kapcsolathálózataként is meghatározható, amely az 
államtól függetlenül alakul ki, és működése kívül esik az államhatalom befolyásolási 
körén. 

Csökkentés: a költségvetési gazdálkodás során az arra jogosult a költségvetésben 
szereplő előirányzat összegét adott költségvetési évre vonatkozóan mérsékli. 
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D 

Deficit: Költségvetési hiány, a költségvetési év költségvetési bevételeinek és 
kiadásainak különbsége a tervezett, illetve tényleges költségvetési hiány. 

Defláció: A defláció az árszínvonal tartós csökkenése, amely pénzhiány 
következtében alakul ki. Az infláció ellentéte. 

A demokratikus béke: A demokratikus intézmények által működtetett ország nem 
kerül háborúba más demokráciákkal, de szembeszáll az autoriter rezsimekkel. 

Deontológia: (gör.) A kötelességek tana. A kötelesség-etika a helyes viselkedést a 
következményekre való tekintet nélkül határozza meg. 

Dereguláció: Közigazgatás-szervezési értelemben azt a folyamatot fejezi ki, hogy a 
kormányok fokozatosan elhárították az üzleti élet szereplőire (és a 
magánszemélyekre) vonatkozó szabályozási korlátokat, ezáltal vélték élénkíthetőnek 
a piaci versenyt. 
A dereguláció kifejezést Magyarországon jogalkotási technikai értelemben is 
használják: az elavult, kiüresedett, illetőleg a más jogszabályt módosított 
jogszabályok szisztematikus hatályon kívül helyezését is értik alatta. 

Deterritorializáció: A globális gazdasági tevékenység során koncentrációs és 
dekoncentrációs térbeli folyamatok mutathatók ki. A koncentrációval 
összefüggésben a világgazdaság térbeli szerveződésének fontos jellemzője a 
nemzetközi függőség és hierarchia. A tényleges tér részben virtuális térré alakul, s 
ekként az elérhetőség a kommunikációs infrastruktúra fejlettségét is jelenti. Egy 
„komplex térszerkezeti struktúra” van kialakulóban. 6 

Dichotómia: Kettősség, kettős felosztás vagy tagozódás. 

Digitális megosztottság (digitális szakadék): A „digitális megosztottság” kifejezés 
arra a szakadékra utal, ami az új IKT-eszközök, például az internet hatékony 
felhasználására képes, illetve nem képes csoportok között fennáll. Kezdetben a 
kifejezést azoknak a megkülönböztetésére alkalmazták, akiknek rendelkezésére állt a 
hardver (a személyi számítógép), illetve akiknek nem volt hozzáférésük ehhez az 
eszközhöz. Ahogy a technológiák fejlődtek és a használatuk minőségi változáson 
ment át, a megosztottság egyre inkább a felhasználók és a nem használók, majd 
később a felhasználók különféle típusai közötti különbségtételt jelentette. 
Ténylegesen nem csupán egyetlen digitális szakadék, hanem többféle, különböző 
tényezőkre visszavezethető megosztottság tapasztalható. A legfontosabb tényezők a 
következők: nem, életkor, etnikai hovatartozás, a megélhetési feltételek 
bizonytalansága, bizonytalan foglalkoztatási helyzet és a szociális biztonság hiánya. 

Díj: A közbevétel egyik fajtája, jogcíme (kormányrendelet vagy alacsonyabb szintű 
rendelet is megállapíthatja például cégközzétételi díj, parkolási díj). 

Díjazás: Magában foglalja a köztisztviselő illetményét és juttatásait. 

                                                 
6 Irodalom: Bernek Ágnes (szerk.), A globális világ politikai földrajza. Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2002, 142–145. o. 
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Díjazásra való jogosultság: A munkavégzésért illetmény jár, amelynek összege a 
köztisztviselő besorolásától függ. Az illetményt különböző juttatások (pl. 13. havi 
illetmény, karácsonyi pénz) egészíthetik ki. 

Diszkrimináció: Jelentése hátrányos megkülönböztetés.  
A tudatosan vállalt, nyílt hátrány okozás (pl. a foglalkoztatásnál bőrszín, etnikum, 
nem stb. alapján) közvetlen diszkrimináció. A tudatosan burkolt formában vagy 
harmadik személyek által elérten, mások irányításával megvalósuló hátrány okozás a 
közvetett diszkrimináció. 

Diszpozíció: A jogi norma eleme, a jogi norma által elvárt magatartás. 

Diszpozitív szabály: Olyan szabály, amitől el lehet térni, és csak akkor kell 
alkalmazni, ha attól kifejezetten nem térnek el, pl.: „a munkaszerződés – a felek 
eltérő rendelkezése hiányában – határozatlan időre szól”. 

Diverzifikáció: A befektetések kockázatának csökkentése oly módon, hogy a 
rendelkezésre álló összeget több befektetési lehetőség között osztják meg. 

Döntések felülvizsgálata: Az irányított szerv által hozott döntések kérelemre vagy 
hivatalból történő megsemmisítése vagy megváltoztatása, esetleg új eljárásra 
utasítás. Oka lehet jogszerűtlen vagy célszerűtlen döntés meghozatala. 

Döntéshozatal: Az elsőfokú eljárás utolsó (lezáró) szakasza. A tényállás tisztázása 
során feltárt tények és körülmények összevetése a vonatkozó hatályos jogszabályi 
előírásokkal, és ennek eredményeként következtetés levonása. A következtetés 
(döntés) formája (típusa) lehet határozat, végzés, valamint hatósági szerződés. 

Döntési helyzet: A korrupció fajtája a hivatali és a magánszektorbeli korrupció. Az 
első esetén a jogtalan előnyért „megvásárolt” döntés közhatalmi jellegű és azt 
hivatalos személy (pl. rendőr) hozza, a második esetben pedig a döntés egy 
megrendelés megszerzése és a hatalommal rendelkező személy pl. egy gazdasági 
társaság alkalmazottja. 

Döntés megalapozását szolgáló adat: A döntés meghozatalára irányuló eljárás során 
készített vagy rögzített, a döntés megalapozását szolgáló adat, mely a keletkezésétől 
számított tíz évig nem nyilvános. Az ilyen adat hozzáférhetővé tétele a döntést 
követően, de a tíz éven belül akkor utasítható el, ha az adat megismerése a szerv 
törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső 
befolyástól mentes ellátását veszélyeztetné. 
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E 

Egyház: az azonos hitelveket követők, vallásuk gyakorlása céljából önkormányzattal 
rendelkező vallási közösséget, vallásfelekezetet, egyházat hozhatnak létre 

E-kereskedelem: Az e-kereskedelem, vagy más néven elektronikus kereskedelem 
szűk értelemben az árucikkek interneten való eladását, vásárlását, illetve cseréjét 
foglalja magában. Tág értelemben az üzleti tranzakcióknak minden olyan formája, 
melyek során a felek inkább elektronikus, mint fizikai úton, vagy közvetlenül 
érintkeznek. 

E-közigazgatás: Tág értelemben azonos tartalmú (szinonim) fogalom az e-
kormányzással. Mint ilyen jelenti az információs és kommunikációs technológiák 
alkalmazását az állam és a társadalom tagjai közötti kapcsolatrendszerben. Szűk 
értelemben a hatósági ügyek elektronikus úton történő intézését jelenti. 

Egyedi döntés: A normatív döntésekhez hasonlóan az egyedi döntés is magatartási 
szabályt fejez ki, azonban 

1. a címzettek köre pontosan meghatározható, egyedileg beazonosítható, 
2. a szabály egy alkalomra szól, egyszeri cselekvéssel teljesíthető. 

Példa: „Legyen szíves csukja be az ablakot!” 

Egyedi utasítás: Az irányított szervet kötelező egyedi cselekvés, irányulhat pl. 
feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására. 

Egyéni panasz: Egyén, esetleg magánszemélyek csoportja nyújthatja be, ha erre a 
nemzetközi szerződés kifejezetten lehetőséget biztosít (esetenként akkor, ha az állam 
ennek a lehetőségét kifejezetten elismerte), és úgy érzik, valamely állam megsértette 
az egyezményben biztosított emberi jogaikat. Minden esetben ennek előfeltétele a 
hatékony belső jogorvoslati lehetőségek kimerítése. 

Egyéni választókerületi választási rendszer: Az országot választókerületekre 
osztják, s ott a legtöbb szavazatot elért képviselő jut mandátumhoz. Ez a rendszer két 
nagy párt kialakulásának kedvez, mivel a kisebb pártok általában sehol sem szerzik 
meg a szavazatok többségét. A két párt közül hol az egyik, hol a másik alakíthat 
kormányt. 

Egyéni vállalkozás: Kis tőkével létrehozható forma; a vállalkozó személyesen 
közreműködik az üzleti tevékenység folytatásában. 

Egyenleg: a költségvetési gazdálkodás során a költségvetési bevételek és a kiadások 
különbözete. 

Egyenlőség: Valami vagy valaki egyenlő mással. Alapvető állampolgári jog, az az 
állapot, amelyben megkülönböztetés nélkül mindenkit azonos jogok illetnek és 
kötelezettségek terhelnek.  

Egyesült Nemzetek Szervezetének céljai: A nemzetközi béke és biztonság 
fenntartása és helyreállítása, a nemzetek közötti baráti kapcsolatok fejlesztése, 
nemzetközi együttműködés létesítése gazdasági, szociális, kulturális vagy 
emberbaráti jellegű nemzetközi feladatok megoldása és az emberi jogok tiszteletben 
tartása útján, mindezen közös célok érdekében kifejtett tevékenységek 
összeegyeztetésének központja a szervezet legyen. 
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Egységes közszolgálati törvény: A különböző törvényi szabályozásból fakadó 
indokolatlan párhuzamosságok és szabályozási ellentmondások kiküszöbölése 
érdekében több alkalommal is megfogalmazódott a közszolgálatra vonatkozó 
törvényi szabályozás egységes kódexben történő kialakítása. A szabályozás 
egységesítését megnehezíti a közszolgálati jogviszonyokat jellemző eltérő jogok és 
kötelezettségek. 

Egységesség elve: Az állam valamennyi bevételét és valamennyi kiadását egy 
költségvetésbe kell foglalni, és a költségvetést egységes szerkezetbe kell foglalni. A 
költségvetés végrehajtásáról szóló (zárszámadási) törvényt is ugyanilyen egységes 
szerkezet szerint kell tervezni és elfogadni. 

Egyszeri halasztó hatályú vétó: Ha a köztársasági elnök a törvénnyel vagy annak 
valamely rendelkezésével nem ért egyet, azt megfontolás végett észrevételeinek 
közlésével visszaküldheti az Országgyűlésnek (ez az egyszeri halasztó hatályú 
vétójog). Az Országgyűlés által újratárgyalt törvényt köteles aláírni és gondoskodni 
kihirdetéséről. 

Egyszerű szótöbbség: A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a 
települési képviselőknek több mint a fele jelen van. A javaslat elfogadásához a 
jelenlevő települési képviselők több mint a felének igen szavazata szükséges. 

Egyszerűsített határozat: Akkor hozható ilyen határozat, ha nincs ellenérdekű fél és 
a kérelemnek az elsőfokú hatóság helyt ad. Ez esetben nem kell utalni a jogorvoslatra 
és mellőzhető az indokolás is. A Ket. esetében a további szabályokat a 72. § állapítja 
meg. 

Együttalkalmazási tilalom: A bíróság elnökének, elnökhelyettesének, valamint 
kollégiumvezetőjének és csoportvezetőjének – a Polgári perrendtartásban (1952. évi 
III. törvény) meghatározott – hozzátartozója az általa vezetett bíróságon, 
kollégiumban vagy csoportban bíróként nem működhet (együttalkalmazási tilalom). 

Együttélés: Másokkal egy közösségben való élés.  

Eladósodás: Eladósodásról beszélünk abban az esetben, ha egy ország adósságának 
összege gyorsabban növekszik, mint a forrás, amelyből a hitel törlesztőrészletét és az 
aktuális kamatokat fizetni kell. Eladósodásról tehát akkor beszélünk, ha egy adott 
ország felhalmozott külföldi adósságállománya olyan fizetési kötelezettséggel jár, 
melyet önerőből már aligha képes teljesíteni. Az adósságszolgálati terhek ezért 
megkívánják a folyamatos tőkebevonást. 

Elektronikus aláírás: Három, egymással szoros kapcsolatban álló, a „többen a 
kevesebb benne van” elve alapján egymásra épülő fogalma van: az egyszerű-, a 
fokozott biztonságú-, valamint a minősített elektronikus aláírás. Az egyszerű 
elektronikus aláírás: olyan elektronikus adat, amelyet azonosítás céljából hoztak 
létre. Fokozott biztonságú elektronikus aláírás olyan elektronikus adat, amelyet 
azonosítás céljából hoztak létre, és amely gyakorlatilag alkalmas a személyazonosság 
megállapítására is. Minősített elektronikus aláírás: olyan fokozott biztonságú 
elektronikus aláírás, amely bizonyító ereje megegyezik a hagyományos (papír alapú) 
úton készült, teljes bizonyító erejű okiratéval, azaz a tartalmát mindenki köteles 
elfogadni mindaddig, amíg az ellenkezőjét nem bizonyítják. 
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Elektronikus demokrácia: Az interaktív technológiák felhasználása a demokratikus 
folyamatok erősítése érdekében, aminek eredményeként az emberek úgy érezhetik, 
nagyobb tér nyílik nézeteik és véleményük számára, aktívabb részesei lehetnek a 
demokráciának. Az állampolgárok és a kormányzat kapcsolatát erősítő digitális 
technológiák által nyújtott lehetőségek kihasználása, a kormányzó hatalom és a 
kormányzottak, a képviselők és a képviseltek közötti demokratikus folyamatok 
javítása érdekében. Az elektronikus demokrácia tovább bontható „elektronikus 
részvételre” és „elektronikus választásra”. 

Elektronikus információszabadság: Az elektronikus formában létező közérdekű 
adatokhoz elektronikus úton való hozzáférés joga, illetőleg a közfeladatot ellátó 
szervek kötelezettsége, hogy a közérdekű adatok jogszabályban meghatározott körét 
elektronikusan közzétegyék. 

Elektronikus kormányzat: Az információtechnológia, a szervezeti változások és új 
képességek kombinációjának felhasználása a közigazgatásban annak érdekében, 
hogy javuljon a közszolgáltatások színvonala, a közigazgatás működése 
egyszerűbbé, hatékonyabbá és gazdaságosabbá váljon, és tovább erősödjenek a 
demokratikus folyamatok. 

Elektronikus ügyintézés: A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus úton történő 
ellátása, továbbá az eközben felmerülő tartalmi és formai kezelési munkamozzanatok 
összessége. 

Elemi költségvetés: Az elemi költségvetés a bevételeket és a kiadásokat részletes 
jogcímenként, tevékenységenként tartalmazó, a foglalkoztatottak létszámára és 
összetételére, illetve a költségvetési feladatmutatókra kiterjedő költségvetés. A 
költségvetési szervek ez alapján gazdálkodnak. 

Elemi költségvetés készítése: Az egyes költségvetési szervek költségvetési 
gazdálkodásának alapját képező költségvetés. A költségvetést a költségvetési szerv 
elkészíti és a fejezet felügyeletét ellátó szervnek megküldi. A fejezeti szerv az elemi 
költségvetést február 28-ig megküldi a Pénzügyminisztériumnak és a Kincstárnak. 

Elfogadás utáni szakasz: A központi költségvetési törvény jóváhagyását követően 
kerülhet sor a központi költségvetés további bontására és az egyedi költségvetések 
elfogadására mind központi, mind helyi szinten. Ebben a szakaszban kerül sor a 
kincstári költségvetés, az elemi költségvetés és az önkormányzatok egyedi 
költségvetésének az elfogadására. 

Elit: A társadalmi hierarchia csúcsán található kis létszámú, az uralkodó osztálynál 
szűkebb csoport.  

Eljárásjogi (szabályok): Az állam jövedelmével, vagyonával kapcsolatos előkészítés, 
tervezés, döntés, végrehajtás és ellenőrzés szabályai. 
Például költségvetés elfogadásának hatásköri és eljárási rendje. Milyen állami 
szervek vesznek benne részt, milyen határidők szerint kell elfogadni a központi 
költségvetést. 
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Elkülönített állami alapok: Az elkülönített állami alapok esetében a törvény 
meghatározza azt a társadalmi vagy gazdasági célt, amire az alap pénzeiből költeni 
lehet, és kijelöli a bevételeket is. Az ilyen alapok sajátossága, hogy költségvetési 
forrás mellett az üzleti életből származó befizetés is gazdagítja az alapot. 

Elkülönített állami pénzalap: Elkülönített állami pénzalap az állam egyes feladatait 
részben államháztartáson kívüli forrásokból finanszírozó olyan alap, amely 
működésének jellege az államháztartáson belül elkülönített finanszírozást tesz 
szükségessé. Gyakorlatilag speciális állami feladatok elkülönült finanszírozása 
valósul meg. 

Ellenjegyzés: Az ellenjegyzés gyakorlatilag szakmai és költségvetési ellenőrzést 
jelent a költségvetési szerv vezetője felett. Az ellenjegyző megvizsgálja, hogy a 
jóváhagyott elemi költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata 
biztosítja-e a fedezetet, és a kötelezettségvállalás során a gazdálkodásra vonatkozó 
szabályok betartásra kerültek-e, a kötelezettségvállalás célszerűsége megalapozott-e. 

Ellenjegyző: Ellenjegyző a gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt személy 
lehet. Helyi önkormányzat esetén például a polgármester a kötelezettségvállaló és a 
jegyző az ellenjegyző. 

Ellenőrzés: Az irányított szerv tevékenységének figyelemmel kísérése abból a 
szempontból, hogy az megfelel-e a jogszabályoknak és a célszerűség 
követelményének. Eszközei pl. tájékoztatás kérése, iratok bekérése, helyszíni 
ellenőrzés stb. 

Előirányzat-csoport: Az előirányzat-csoport a cím és az alcím további felosztására 
szolgál. A költségvetésben betöltött szerepük szerint csoportosított, illetve azonos 
célú előirányzatok tartoznak ide. 
Ilyen előirányzat csoport: 

• a működési célú előirányzat-csoport, 
• a felhalmozási célú előirányzat-csoport, 
• a kölcsönök előirányzat-csoport, 
• egyéb célú előirányzat-csoport. 

Előmenetel: A köztisztviselő előrelépését jelenti egy magasabb fizetési fokozatba. A 
szolgálatban eltöltött időtől függően történik az előmenetel, minél több időt tölt a 
köztisztviselő a közigazgatásban annál magasabbra jut az előmeneteli fokozatokban. 

Előmenetel a Ktv. szerint: A közszolgálati pályán a törvény által meghatározott 
feltételek (szolgálati idő, minősítés, eredményes vizsga) alapján biztosított 
folyamatos előrelépés szabályozott rendje, amely sajátos előmeneteli rendszert alkot. 
Az előmeneteli rendszer alkotóelemei a besorolási osztály, a besorolási fokozat és a 
fizetési fokozat [Ktv. 2. számú melléklet]. Az előmenetel rendkívüli formája a vezetői 
megbízás és a címadományozás. 

Előrejelzés: Egy valószínű vagy lehetséges jövőbeli esemény vagy körülmény 
feltételezése, becslése. Az előrejelzés magában foglalja a várható esemény vagy 
körülmény főbb jellemzőit. Hosszát, várható hatásait, összefüggéseit más 
jelenségekkel. 



F 26 

FFFooogggaaalllooommmtttááárrr   

Előzetes ellenőrzés: Új adatállomány feldolgozását vagy új adatfeldolgozási 
technológia alkalmazását megelőzően az adatvédelmi biztos előzetes ellenőrzést 
végezhet a következő területeken: országos hatósági, munkaügyi és bűnügyi 
adatállományok, pénzügyi szervezetek és közüzemi szolgáltatók ügyfelekre 
vonatkozó adatkezelései, távközlési szolgáltatóknak a szolgáltatást igénybe vevőkre 
vonatkozó adatkezelései. 

Előzetes normakontroll: Még ki nem hirdetett törvény (vagy nemzetközi szerződés) 
alkotmányosságának vizsgálata. 

Elsődleges bevétel: a hitelviszonyon alapuló pénzügyi eszközök utáni 
kamatbevételek nélkül számított költségvetési bevétel, 

Elsődleges joganyag: Az uniós jogforrások között központi szerepet töltenek be a 
Szerződések, vagyis az Európai Unióról szóló szerződés, illetve az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés. A két szerződést, amely egy rendszert alkot, jelenlegi 
formájukban a Lisszaboni Szerződés módosításai hozták létre. 

Elsődleges kiadás: az adóssághoz kapcsolódó kamatkiadások nélkül számított 
költségvetési kiadás 

Első szakasz: A költségvetési törvényt az Országgyűlés két szakaszban tárgyalja 
meg. Az első szakaszban folyik a költségvetés általános vitája. A vita lezárásaként 
elfogadásra kerülnek a költségvetés főbb számai. Az Országgyűlés elfogadja a 
fejezetek kiadási és bevételi főösszegeit, a társadalombiztosítási alapok és az 
elkülönített állami pénzalapok főösszegeit, az egész központi költségvetés bevételi és 
kiadási főösszegét illetve a költségvetési hiány vagy többlet mértékét. Az első 
szakasznak a költségvetési évet megelőző év november 30-ig kell lezárulni. 

Elszámoltathatóság: Egy adott közigazgatási vagy politikai szereplő (szerv vagy 
személy) akkor elszámoltatható, ha tájékoztatási kötelezettség terheli, döntéseinek, 
intézkedéseinek jogosságát igazolnia kell, és annak a szereplőnek, aki felé elszámol, 
joga van szankcionálni az esetleges hibákat. Az elszámoltathatóság a felelősség 
kérdéskörébe tartozik, magába foglalja a jelentéstétel, tájékoztatás, 
számonkérhetőség, magyarázat adási kötelezettség fogalmait. 

Emberi (humán) tőke: A tanulás és gyakorlat útján megszerzett készségek és 
tudások összessége. Ezen adottságok révén olyan jövőbeli jövedelemre tehet szert az 
egyén, amelyet az emberi tőkével elégtelenül ellátott munkavállaló hosszabb távon 
aligha érhet el. Az egyén munkavégző és jövedelemtermelő képessége tehát 
nagymértékben függ az emberi (humán) tőkétől. 

Emberi erőforrás-menedzsment: Azoknak az eljárásoknak, módszereknek, 
technikáknak az összessége, amelyek az emberi erőforrás leghatékonyabb 
felhasználását biztosítják az egyéni és szervezeti célok megvalósítása érdekében. 

Emberi és állampolgári jogok: A modern politikai gondolkodás szerint mindenkit 
megilletnek az emberi jogok: pl. az élethez, a méltósághoz való jog, amiből további 
elvárások következnek (pl. a kínzás tilalma). Az állampolgári jogok az 
állampolgársághoz kapcsolódnak, és a politikai közösségben, illetve 
döntéshozatalban való aktív részvétel eszközeit biztosítják. 
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Emberi Jogok Európai Bírósága előtti egyéni panaszos eljárás: A bíróság az Európai 
Emberi Jogi Egyezmény 34. cikke értelmében egyéni kérelmet „vehet át bármely 
természetes személytől, nem kormányzati szervezettől vagy személyek csoportjaitól, 
akik vagy amelyek azt állítják, hogy az egyezményben vagy az ahhoz kapcsolódó 
jegyzőkönyvekben biztosított jogok valamely magas szerződő fél részéről történt 
megsértésének áldozatai”. Az EJEB ítéletei megfellebbezhetetlenek (kivételesen 
felülvizsgálati eljárásra van lehetőség), azokat a szerződő feleknek be kell tartaniuk. 
A bíróság ugyanakkor csupán az egyezmény megsértését vizsgálja, és nem a nemzeti 
bíróságok ítéleteit bírálja felül. A jogsértés megállapítása esetén a sérelmet 
elszenvedő félnek igazságos elégtételt adhat, mely – ha más orvoslás nem lehetséges 
– pénzbeli kártérítésből állhat, mely a nem vagyoni és vagyoni kárra egyaránt 
kiterjedhet. Bármely ügyet csak akkor lehet elfogadhatónak minősíteni, ha a panasz 
benyújtását megelőzően valamennyi hazai jogorvoslati lehetőséget kimerítettek, 
valamint azt attól az időponttól számított 6 hónapon belül lehet benyújtani. 

Érdek: Olyan általában materiális, anyagi tényező, amelytől az érintett jóléte 
növekedhet. Az érdeket fel kell ismerni ahhoz, hogy a társadalmi, vagy politikai 
folyamatban érvényesülhessen. Számos társadalomtudományi irányzat kizárólag az 
érdekvezérelt egyéni és csoportos viselkedéssel magyarázza a társadalmi és politikai 
folyamatokat. 

Érdekek harmóniája: Ez a felfogás azzal számol, hogy az emberek képesek 
harmóniában élni. A háborúk kitörésének oka a hatalmi egyensúlypolitika. 

Érdekképviseletek: Valamely társadalmi csoport érdekeinek a politikai folyamatban 
történő megjelenítésére és érvényesítésére létrejött szervezet. Ilyen társadalmi 
csoportok lehetnek a foglalkozási csoportok, amelyek gyakran kamarákba 
tömörülnek. Szélesebb dolgozói csoportokat képviselnek a szakszervezetek. Más 
társadalmi csoportok, tipikusan a valamilyen hátrányt szenvedő kisebbségek is 
gyakorta hoznak létre érdekvédelmi szervezeteket. 

Érdekképviseleti, társadalmi szervezet: Az Ebktv. a következőképpen határozza 
meg a fogalmat: „az a társadalmi szervezet vagy alapítvány, amelynek 
alapszabályában, illetve alapító okiratában a szervezet céljai között a hátrányos 
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése vagy az emberi és 
állampolgári jogok védelme szerepel, valamint az adott nemzeti és etnikai kisebbség 
tekintetében a kisebbségi önkormányzat, továbbá a munkavállalók anyagi, szociális 
és kulturális, valamint élet- és munkakörülményeivel összefüggő ügyeiben a 
szakszervezet.” 

Eredmény / Nyereség / Profit: A vállalati eredmény a bevételek és a ráfordítások 
különbsége. Ha ez pozitív érték, nyereségről vagy profitról beszélünk. A vállalatok 
az elérhető profit maximalizálására törekszenek. 

Eredményességi szempontú ellenőrzés, amikor az ellenőrző szerv azt vizsgálja, 
hogy a pénzeszközöket a kijelölt feladatokra gazdaságos és takarékos módon 
használták-e fel. 

Eredményorientált működés: Eredményszemléletű, csak a végkifejletet szemlélő 
működés, amely nem számol az eredményhez vezető folyamat részleteivel. 
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Erkölcs: A társadalmi tudat egyik formája, amely a közvélemény ereje által 
alátámasztott, általánosan elismert magatartási szabályokban, követelményekben 
fejeződik ki.  
Azon elvek és magatartások összessége, amelyekben önmagukban vagy járulékosan 
megnyilvánul az, hogy hol tartunk az egyetemes emberi értékek magvalósulásának 
útján. 

Erőszak-monopólium: Az állam kizárólagos joga arra, hogy a saját területén akár 
fizikai erővel is kikényszerítse a jogszabályok érvényesülését. 

Érték (morális, erkölcsi értékek, értékrend): Az egyéni és csoportos viselkedés egyik 
mozgatórugója lehet. Egyesek tagadják szerepét a társadalmi és politikai 
folyamatokban, a többség egyetért abban, hogy a politikában résztvevőket (legalább 
részben) erkölcsi értékek is motiválják. Az értékek akár ellentétesek is lehetnek az 
egyén vagy csoport érdekeivel (pl. a szegények érdekeiért küzdő gazdag 
értelmiségi). 

Értékcsökkenés: A befektetett javak (immateriális és tárgyi eszközök) 
elhasználódásának, műszaki-gazdasági avulásának pénzben kifejezett értéke. 

Értékelő központ: Konkrét élethelyzetet, feladatot tartalmazó értékelő rendszer, 
amely a feladatok megoldásán keresztül értékeli, hogy a jelölt bizonyos 
helyzetekben, hogyan tudja alkalmazni képességeit, készségeit, kompetenciáit. 

Értéket pénzért elv: Az elv azt a nagyon egyszerű és alapvető követelményt fejezi ki, 
hogy az állam és polgárai kapják meg mindazokat a közjavakat és 
közszolgáltatásokat, amelyek összhangban vannak az adókban, járulékokban és más 
formákban begyűjtött, majd elköltött közpénz mennyiségével. 

Értesítés: A hatóság írásbeli tájékoztatása valamilyen eljárási cselekményről (pl. 
szemle lefolytatásáról, vagy tárgyalás megtartásáról) azzal, hogy a megjelenés nem 
kötelező. A Ket. esetében a további szabályokat a 49. § állapítja meg. 

Érvényesítés: Az érvényesítés keretében az érvényesítő ellenőrzi a 
kötelezettségvállalási és a teljesítési okmányokat, az összegszerűséget, a pénzügyi 
fedezet meglétét és az alaki követelmények betartását. Pénzügytechnikai és 
okmányellenőrzést jelent. 

Érvényesítő: Érvényesítő a legalább középfokú iskolai végzettségű, pénzügyi, 
számviteli képesítésű dolgozó, akit a gazdasági vezető illetve jegyző erre a 
tevékenységre írásban megbíz. Fontos összeférhetetlenségi szabály, hogy az 
érvényesítést végző és a szakmai teljesítést igazoló nem lehet azonos személy. 

Érvényesség: Jogszabály azon sajátossága, hogy joghatást kiváltó módon létrejön. 

ESA 95 szerinti egyenlegmutató: nem csupán a költségvetési szervek bevételei és 
kiadásai tartoznak bele, hanem a többségében állami tulajdonban levő és jórészt 
központi finanszírozott vállalkozások non profit szervezetek is. AZ ESA elszámolás 
nem pénzforgalmi, hanem eredmény szemléletű, így tartalmaz olyan a 
pénzforgalomban nem jelentkező műveletet is, mint pl. a hiteltartozások, vagy az 
állami követelések elengedése. 
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Esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód: A köztisztviselők alkalmazása során 
biztosítani kell az esélyegyenlőséget és meg kell tartani az egyenlő bánásmód 
követelményét. Magyarországon külön törvény (2003. évi CXXV. törvény) 
rendelkezik átfogóan az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról. A törvény tiltja a hátrányos megkülönböztetést, a zaklatást, a 
jogellenes elkülönítést, valamint a megtorlást. Az önkényes munkáltatói intézkedése 
veszélye általában azokban az esetekben erősödik fel, amikor a munkáltató 
mérlegelési jogkörében hoz döntéseket, pl. az illetmény megállapításáról. 

Eseti bizottság: Az Országgyűlés a bizottságot létrehozó határozatban megjelölt 
ügyeknek a határozatban megállapított ideig történő intézésére eseti bizottságot 
alakíthat. Az eseti bizottság tagjainak legfeljebb fele nem országgyűlési képviselő is 
lehet. 

Ethosz: (gör.) Erkölcsi jellem, amely a helyes értékelés és döntés megszilárdult 
készsége. 

Etika: Az egyes magatartások belső indokaival, késztetésével, a jóra való törekvés 
általános magatartási szabályaival foglalkozó tudomány. 

Etnikai tisztogatás: Egy meghatározott földrajzi terület sokszínű etnikai 
összetételének erőszakos homogenizálása, a más etnikumhoz tartozó személyek 
elpusztítása, kitelepítése vagy elűzése útján. A kifejezés a délszláv háborúk nyomán 
honosodott meg a köztudatban. 

Etnikum: Történetileg kialakult nép(csoport), amelynek egységét a családszerkezet, a 
közös társadalom és gazdálkodás, a közös nyelv és kultúra biztosítja.  

Európai Bizottság: Az EU mindennapi munkáját végző döntés-előkészítő, 
javaslattevő szerve, amely bizonyos esetekben ellenőrző, képviseleti, jogalkotó és 
végrehajtó feladatokat is ellát. A testületet 27 biztos alkotja. 

Európai Közigazgatási Tér: Az Európai Unióban nincs közvetlen közösségi előírás a 
horizontális kormányzati rendszerre, de elvárás, hogy a tagállamok megfelelő 
közigazgatási képességgel rendelkezzenek az uniós acquis alkalmazására. Ezt a 
követelményt szolgálják azok a közös közigazgatási elvek és értékek, amelyeket a 
különböző közigazgatási megoldásokat követő tagállamok egyformán elfogadnak és 
követnek. A közös elvekből és értékekből áll össze az Európai Közigazgatási Tér, 
amelynek főbb jellemzői a következőek: 

• demokratikus jogállamiság, 
• szociális piacgazdaság, 
• szolgáltató közigazgatás szerepének erősödése, 
• decentralizáció, szubszidiaritás, szolidaritás, 
• régiók közötti fejlődésbeli különbségek csökkentése, 
• megbízható, átlátható és demokratikus közigazgatás, 
• a közösségi célok elérését biztosító szervezet és működés, 
• stabil, kiszámítható, hozzáértő szakképzett és pártatlan köztisztviselői kar. 

Európai Parlament: Az Unió állampolgárai által közvetlenül választott 
képviselőtestület, amelynek fő feladata, hogy a tagállami érdekeket megjelenítő 
Tanács és az uniós érdekeket megtestesítő Bizottság mellett az Unió 
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állampolgárainak érdekeit képviselje az uniós döntéshozatalban. A Parlamentet az 
évek során a tagállamok egyre több hatáskörrel ruházták fel. Ma már a Tanáccsal 
nagyrészt egyenjogú társdöntéshozó, társjogalkotó szerv. A Tanáccsal közösen 
fogadja el az EU költségvetését is. A Parlament hagyja jóvá az Európai Bizottság 
kinevezését is, és felügyeli a testület munkáját. 

Európai Regionális Fejlesztési Alap: Az európai régiók fejlettsége közti 
szintkülönbségek és a legrosszabb helyzetű régiók lemaradásának csökkentése 
érdekében az uniós regionális politika keretében létrehozott pénzügyi forrás. 

Európai Szén- és Acélközösség (ESZAK vagy Montánunió): 1951-ben létrehozott 
szervezet, amely a BENELUX-államok, Franciaország, NSZK és Olaszország szén- és 
acéliparának közös irányítására, felügyeletére jött létre. A szerződést 50 évre 
kötötték, a közösség 2002-ben megszűnt. 

Európai Szociális Alap: AZ EU -tagállamok a teljes foglalkoztatás elérésére, a munka 
minőségének és a termelékenység javítására, a foglalkoztatás nemzeti, regionális és 
helyi szintű egyenlőtlenségeinek csökkentésére irányuló szakpolitikáit támogató 
pénzügyi forrás, melynek célja, hogy az Európai Unióban elősegítse a különböző 
régiók kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődését. 

Európai Unió hozzájárulási eljárása: Az európai uniós döntéshozatali eljárások 
egyik típusa, melynek sajátossága, hogy ha az Európai Parlament nem járul hozzá a 
döntési javaslat elfogadásához, az arról való döntést nem hozhatja meg az Európai 
Unió Tanácsa. A hozzájárulás fordított esetben is működik: egyes, az Európai 
Parlamentet érintő döntés esetében a végső szót az Európai Parlament mondja ki, a 
Tanács hozzájárulása után. 

Európai Unió Tanácsa: Az EU egyik jogalkotó szerve, az Európai Parlament mellett. 
A Tanács egyben a tagállamok érdekképviseleti intézménye, ahol megjelennek a 
tagállamok álláspontjai. A testület döntései a tagállamok nemzeti érdekeinek 
eredőjeként születnek meg. A Tanács tagjai a tagállamok kormányainak képviselői, 
általában az adott témáért felelős miniszterek. Tízféle tanácsi formációt 
különböztetünk meg. 

Európa Tanács: A szervezetet a második világháború végén hozták létre, az európai 
egység előmozdítása, az emberi jogok védelme, és a szociális és gazdasági fejlődés 
elősegítése érdekében. 47 tagállama van, ideértve az EU összes tagállamát és tagjelölt 
országait. 

Európai Tanács: Az Európai Unió legmagasabb szintű intézménye. Ülésein az EU-
tagállamok állam- és kormányfői vesznek részt. Fő feladata az EU működését érintő 
stratégiai jellegű döntések meghozatala. Üléseit állandó elnök vezeti. 

Európaizáció: Az európaizáció egyfelől többdimenziós jelenség, az élet, a társadalmi 
érintkezési viszonyok valamennyi területén zajló folyamat, másfelől 
mozgáskeretként szolgál ahhoz a társadalmi tanulási folyamathoz, amely az európai 
kultúra, az európai civilizáció kialakulását, változásait/fejlődését és kiterjedését 
foglalja magába, egyben külön érdekű reagálás a globalizációra. 

Eutanázia: görög eredetű szó, jelentése jó halál, a beteg halálának, aktív vagy passzív 
meggyorsítása.



F 31 

FFFooogggaaalllooommmtttááárrr   

F 

Falu: Községi államigazgatási ranggal rendelkező település.  

Falugyűlés: Olyan nyilvános fórum, amelyet a polgármester hív össze, s amely a 
lakosság és egyéb partner szervezetek közvetlen tájékoztatását, a döntés 
előkészítésbe való lakossági bevonást szolgálja. A falugyűlésen a képviselő-testület 
működésével, az önkormányzati döntésekkel, azok előkészítésével kapcsolatban 
mondhatják el a véleményeiket a helyi választópolgárok. A falugyűlésen elhangzott 
véleményekről, állásfoglalásokról a képviselő-testületet a polgármester tájékoztatja. 

Fegyelmi büntetés: A fegyelmi vétséget elkövető köztisztviselővel szembeni 
szankció. A törvény tételesen rögzíti a büntetéseket, amelyek közül a legenyhébb a 
megrovás, a legsúlyosabb a hivatalvesztés [Ktv. 50. §]. 

Fegyelmi tárgyalás: A fegyelmi eljárás második szakasza, amelynek célja az érdemi 
döntéshozatal a felelősség kérdésében. Résztvevői a háromtagú fegyelmi tanács, a 
köztisztviselő, esetlegesen jogi képviselő, érdekképviselet. A tanács eljárásának 
részletszabályait a törvény tartalmazza [Ktv. 53-54. §]. 

Fegyelmi vizsgálat: A fegyelmi eljárás első szakasza, amelynek célja a lényeges 
körülmények feltárása, a pontos tényállás megállapítása. Résztvevői a vizsgálóbiztos, 
a köztisztviselő, esetlegesen a jogi képviselő, érdekképviselet. A vizsgálat 
részletszabályait a törvény tartalmazza [Ktv. 51. §]. 

Fegyelmi, kártérítési felelősség: A köztisztviselő kötelezettségének vétkes 
megszegéséért fegyelmi felelősséggel tartozik. A fegyelmi büntetés jogviszonyának 
megszűnését is eredményezheti (pl. hivatalvesztés). Ha kötelezettségének vétkes 
megszegésével kárt okoz, az általános szabályokhoz képest szigorúbb rendelkezések 
szerint köteles a kárt megtéríteni. 

Fejezet: Költségvetési fejezet a költségvetési tervezés, végrehajtás és beszámolás 
szempontjából önállóan felügyelt, irányított szervek és előirányzatok összessége. 
Önálló fejezetet képeznek például az egyes minisztériumok, az Országgyűlés, 
Alkotmánybíróság, Állami Számvevőszék, bíróságok. 
A fejezetek együtt költségvetési fejezetrendet képeznek. A fejezetgazda pedig a 
fejezet felügyeletét ellátó szerv vezetője (miniszter, Alkotmánybíróság elnöke, Állami 
Számvevőszék elnöke). 

Fejezeti kezelésű előirányzatok: Fejezeti kezelésű előirányzatokat képeznek azok az 
előirányzatok, amelyeket nem rendelnek központi költségvetési szervekhez, hanem 
az egész fejezet rendelkezésére állnak. Ilyenek a központi beruházások például. A 
költségvetési előirányzat a költségvetésben meghatározott célra feltüntetett 
pénzösszeget jelentenek, amelyek terv összeget jelölnek és a gazdálkodás kereteit 
jelölik ki. Alaptípusa a bevételi és a kiadási előirányzat. 

Feketegazdaság: Engedély nélküli, az adózási kötelezettséget kijátszó, törvénytelen 
gazdasági, üzleti tevékenység. 
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Felelőtlenség: A felelőtlenség azt jelenti, hogy a képviselő (és a volt képviselő) 
bíróság vagy más hatóság előtt nem vonható felelősségre az Országgyűlésben leadott 
szavazata, illetve a megbízatásának gyakorlása idején általa közölt tény vagy 
vélemény miatt. 

Felhatalmazás: Jogszabályba foglalt kötelezés alacsonyabb szintű jogszabály 
megalkotására. 

Felmentési idő: Célja, hogy a köztisztviselő elhelyezkedhessen a munkaerő piacon. 
A felmentési idő az általános szabály szerint a közszolgálati jogviszony 
időtartamához igazodóan kettőtől nyolc hónapig terjedhet. Ettől eltérően csak egy 
hónap felmentési időre jogosult, akinek felmentésére szakmai alkalmatlanság miatt 
kerül sor. A felmentési idő felére a munkáltató köteles mentesíteni a köztisztviselőt a 
munkavégzés alól [Ktv. 18. §]. 

Felmentési ok: A törvény alapján felmentési oknak minősül pl. a létszámcsökkentés, 
az átszervezés, a közigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnése, a köztisztviselő 
alkalmatlansága [Ktv. 17. §]. 

Felügyelőbizottság: A társaság működésének szabályozottságát, jogszerűségét 
vizsgálja a tulajdonosok érdekében. 

Feminizmus: Mintegy 200 éves múltra visszavezethető politikai irányzatok 
összessége, amelyek a patriarchális rendszer és kultúra során rögzült nőket érintő 
jogfosztottság és állampolgári mellőzöttség gyakorlatának kívánnak véget vetni (e 
folyamatban a feminizmus „amerikai változatai” erősen hatottak). 

Fenntartható fejlődés: „[…] fejlődés, amely úgy elégíti ki a jelen nemzedékek 
igényeit, hogy az ne akadályozza a jövő nemzedékek képességét saját igényeik 
kielégítésében” (Brundtland jelentés, 1987 – Környezet- és Fejlődés Bizottsága) 
Többnyire a gazdasági növekedés, és azzal együtt a környezetrombolás és a 
technológiai-gazdasági kényszerintézmények fenntartását értik alatta. (Kétes értelmű 
kifejezés, ugyanis a jelenlegi globális folyamatok a fejlődés fogalmának eredeti 
értelmével összeférhetetlenek, ekként fenntarthatatlanok.) vö. Lányi András, A 
globalizáció folyamata. (Fenntarthatóság és globalizáció 1.) Bp., L’Harmattan, 2007. 
Vö. még a fenntartható társadalom alapelveivel, amelyek visszatükrözik az emberi 
együttélés fenntartható módjáról alkotott újkeletű képünket. „Az ökoszisztéma elv: 
az ember társadalmi tevékenysége, a kultúra élete és alkotásai nem értelmezhetők az 
élőlénytársulások rendjét szabályozó összefüggésektől elvonatkoztatva.” További 
elvek: a megértés és tisztelet, a lokalitás, a különbség, a szabad technológiai választás 
elve, valamint a jövő nemzedékek jogainak elve.  

FEUVE: A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (FEUVE) 
létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős 
az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók 
figyelembevételével. A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat 
kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek 
biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, 
hatékony és eredményes felhasználását.  



F 33 

FFFooogggaaalllooommmtttááárrr   

Finanszírozás-politikai eszközök: Ezt a megoldást azért alkalmazzák a 
közszolgáltatásokban, mert ezek működtetéséhez nincs szükség sajátos, önálló 
szervezetre. Ennek egyik lehetséges eleme az utalványrendszer, amelyet 
szolgáltatások vásárlására lehet felhasználni annak a társadalmi rétegnek, amelynek 
juttatják a támogatást. Másik megoldás a díjpolitika, amely egyrészt a díjak 
emelésével, másrészt a támogatások csökkentésével próbálja elérni, hogy a 
közszolgáltatások igénybevételét csökkentsék a felhasználók. Pl. gázáremelés és a 
gázár-támogatás. 

Fizetési fokozat: A fizetési osztályok fizetési fokozatokra oszthatóak. A fizetési 
fokozat határozza meg a köztisztviselő illetményét. 

Fizetési mérleg: a nemzetgazdaság külfölddel lebonyolított pénzügyi műveleteit 
összesítő mérlegszerű kimutatás. A fizetési mérleg a nemzetgazdaság összes 
szereplőjének (vállalkozások, magánszemélyek, állam) a nemzetközi kapcsolatokból 
az adott évben keletkező valamennyi befolyt bevételét és valamennyi külföldre 
teljesített kiadását tartalmazza. A fizetési mérleg két részből áll: a folyó fizetési 
mérlegből a tőke és pénzügyi mérlegből. A folyó fizetési mérleg szerkezete: áruk 
egyenlegéből, szolgáltatások és jövedelmek egyenlegéből áll. Viszonzatlan folyó 
átutalások egyenlege áll a viszonzatlan folyó átutalásokból azok a külföldről 
származó, illetve külföldre fizetett egyéb (nem munka, vagy tőkejövedelemhez 
kapcsolódó) átutalásokból, melyek várhatóan nem befektetési célt szolgáló 
jövedelmet generálnak. Ilyenek például a különböző kártérítések, támogatások, 
segélyek, adományok. Természetesen ilyen jövedelemhez juthatnak közvetlenül 
vállalkozások, vagy magánszemélyek, de az utóbbi években jellemző módon az 
államháztartás teljesít, illetve kap ilyen típusú átutalásokat. Itt számolják el ugyanis a 
fizetési mérlegben az EU költségvetésbe történő befizetést, illetve az EU támogatások 
közül pl. a PHARE-hoz, vagy a Szociális Alaphoz kapcsolódó támogatásokat.  
fogyasztói árindex: a lakosság egészének fogyasztását jelentő termékcsoportokra, 
átlagos fogyasztási arányokkal (ún. vásárlói kosárra vonatkozóan) számítanak ki.  

Fizikai termék (Áru): Az áru olyan jószág, amelyet cserére termelnek. Vannak 
különleges áruk (a munkaerő, a föld és más természeti kincs, a pénz, vagyonértékű 
jog), amelyek nem termelés eredményei, de piaci csere, adásvétel tárgyai lehetnek. 

Foglalkoztatási garanciák: A karrier-rendszerekben az általános munkajogi 
szabályokhoz képest nagyobb foglalkoztatási védelem érvényesül, ami azt jelenti, 
hogy a közigazgatás csak a köztisztviselő személyében rejlő ok (pl. szakmai, vagy 
egészségügyi alkalmatlanság) miatt szüntetheti meg egyoldalúan a köztisztviselő 
jogviszonyát. Ha átszervezés, létszámcsökkentés, vagy feladatmegszűnés miatt meg 
kell szüntetni a köztisztviselő állását, a közigazgatás más állás felajánlásával köteles a 
köztisztviselő továbbfoglalkoztatását biztosítani. 

Foglalkoztatottsági ráta: A foglalkoztatottak száma a teljes munkaképes korú 
lakosság számához viszonyítva. 

Az ún. „fogolydilemma”: Egy súlyos bűntény kapcsán két gyanúsítottat letartóztat a 
rendőrség. Mivel nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték a vádemeléshez, ezért 
elkülönítik őket egymástól és mindkettejüknek ugyanazt az ajánlatot teszik. 
Amennyiben az első fogoly vall, és társa hallgat, akkor az előbbi büntetés nélkül 
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elmehet, míg a másik, aki nem vallott, 10 év börtönt kap. Ha az első tagadja meg a 
vallomást, és a második vall, akkor a másodikat fogják elengedni, és az első kap 10 
évet. Ha egyikük sem vall, akkor egy kisebb bűntényért 6 hónapot kapnak 
mindketten. Ha mindketten vallanak, mindegyikük 6 évet kap. 
Az alábbi táblázattal foglalható össze a játék: 

 Egyik tagad Egyik vall 

Másik tagad Mindketten 6 hónapot kapnak Egyik szabad, másik 10 évet kap 

Másik vall Egyik 10 évet kap, másik szabad Mindkettő 6 évet kap 

Fogyasztói árindex: A fogyasztói árindex a háztartások által vásárolt termékek és 
szolgáltatások átlagos árváltozását méri. Az infláció legfontosabb mérőszáma, 
amelyet Magyarországon a KSH állít össze. Egy átlagosnak tekinthető fogyasztó által 
igénybe vett áruk és szolgáltatások árának emelkedését fejezi ki az előző megfigyelt 
időszakhoz képest. 

1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 
előmozdításáról: A jogszabály rögzíti e személyeket megillető speciális jogokat, 
esélyegyenlőségi célterületként megjelöli például az egészségügyet, az oktatást, a 
képzést, a foglalkoztatást, a lakóhelyet, a kultúrát és a sportot. A törvény rendelkezik 
a rehabilitációról, a támogatásokról, az Országos Fogyatékosügyi Tanács 
létrehozásáról és feladatairól, valamint a Fogyatékosügyi programról. 

Fokozott büntetőjogi védelem: A büntetőjogszabályok szigorúbb büntetési tétellel 
fenyegetik a közfeladatot ellátó személy kárára elkövetett bűncselekmény elkövetőit. 

Folyó fizetési mérleg: A nemzetgazdaság állapotának fontos mutatója, amely 
bemutatja az ország és a külvilág közötti külkereskedelmi, idegenforgalmi, 
jövedelemáramlási kapcsolatok egyenlegét. 

Forgalomképes: Minden vagyontárgya, ami 
• szabadon adható-vehető, 
• elidegeníthető, 
• leköthető, 
• megterhelhető (pl. jelzálogjoggal), 
• végrehajtás foganatosítható rá, 
• biztosítékul adható, 
• bérbe adható, 
• vállalkozásba bevihető. 

Föderalizmus: Föderatív államberendezkedést valló irányzat, amelyben az egyes 
tagállamok több-kevesebb önállósággal rendelkeznek, és a hatalom megoszlik a 
szövetségi és a tagállami szervezet között. Az európai egységgondolat illetve a 
föderalizmus elve már megjelent olyan szerzőknél, mint Pierre Dubois, Podjebrad 
György, William Penn, Gr. Richard Coudenhove-Kalergi, Aristide Briand. 
Elsősorban e gondolkodók tekinthetők az európai integrációs folyamat szellemi 
előfutárainak. 
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Főtanácsnok: Az Európai Unió Bíróságának munkáját segítő tisztviselő, akinek 
feladata, hogy az egyes ügyekben javaslatot fogalmazzanak meg a Bíróság számára 
az ügy eldöntésének mikéntjére nézve. A főtanácsnokok indítványa a Bíróságot nem 
köti. 

A főváros kétszintű önkormányzata: Az országban betöltött különleges szerepére és 
sajátos helyzetére figyelemmel a fővárosi és kerületei önkormányzataiból áll. A 
főváros képviselő-testülete a fővárosi közgyűlés, amelynek ülésén tanácskozási 
joggal vesz részt a kerületi képviselő-testület által megbízott kerületi küldött. 
A kerületben polgármestert, a fővárosban főpolgármestert választanak. A fővárosi 
kerületi képviselő-testület hivatalát a jegyző, a fővárosi közgyűlés hivatalát (a 
főpolgármesteri hivatalt) a főjegyző vezeti. A fővárosi közgyűlés több aljegyzőt is 
kinevezhet. 

Fővárosi és megyei kormányhivatalok: a Kormány általános hatáskörű területi 
államigazgatási szervei. Tevékenységét kormánymegbízott irányítja. A 
jogszabályoknak és a Kormány döntéseinek megfelelően összehangolja és elősegíti a 
kormányzati feladatok területi végrehajtását. 

Függetlenséget biztosító javadalmazás: A bírót hivatása méltóságának és felelőssége 
súlyának megfelelő, függetlenségét biztosító javadalmazás illeti meg. 

Fővárosi és megyei államigazgatási kollégium (a Regionális Államigazgatási 
Kollégium helyett): A fővárosi és megyei kormányhivatal koordinációs feladatait 
elősegítő állandó fórum. A kormánymegbízott által létrehozott, működtetett és 
vezetett testület. Tagjai a kormányhivatal törzshivatalának és szakigazgatási 
szerveinek a vezetői, valamint a kormányhivatal koordinációs és ellenőrzési 
jogkörébe tartozó államigazgatási szervek vezetői, valamint a kormánymegbízott 
által meghívottak. 

Függetlenségi és felelősségi garanciarendszer: A bírói függetlenség rendkívül 
fontos alkotmányos alapelv, amely minden más hatalmi ágtól való függetlenséget, 
befolyástól mentességet, kizárólag a törvénynek való alávetettséget jelent. Az 
Alkotmány szerint a bírák függetlenek, és csak a törvénynek vannak alárendelve, a 
jogszabályok alapján meggyőződésüknek megfelelően döntenek, az ítélkezési 
tevékenységükkel összefüggésben nem befolyásolhatóak, és nem utasíthatóak. Az 
egyedi határozatok felett, amelyeket a bíró a jogszabályok szabad mérlegelésével, 
valamint meggyőződése alapján hozott, kizárólag belső szakmai kontroll 
gyakorolható. Ez a szakmai kontroll a jogorvoslati eljárás. 
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G, Gy 

Gazdaságpolitika: Egy ország gazdasági életének keretet adó, a gazdaság életét 
befolyásoló kormányzati, állami döntések összessége. A gazdaság működésére 
közvetlenül ható gazdaságpolitikának általában két fő területe van a monetáris 
politika és a költségvetési (más néven fiskális) politika 

Gazdasági és szociális rend: A modern állam egyik alapfunkciója a gazdasági és 
szociális rend kialakítása, a gazdasági feltételek biztosítása, a jövedelmek igazságos 
elosztásáról való gondoskodás a nemzetgazdaságban, továbbá a javak és 
szolgáltatások igazságos elosztása. 

Gazdasági növekedés: általában a gazdaság hosszú távú fejlődését értjük. A 
gazdasági növekedés mérésére – mint említettük - a leggyakrabban a GDP (esetleg a 
GNP) mutatóját alkalmazzák. Az államháztartás szempontjából az a legfontosabb, 
hogy az éves GDP az előző évhez képest milyen irányban mozdult el, illetve 
mennyivel nőtt vagy csökkent, mert ettől függ az elosztható többlet nagysága.  

Gazdasági összeférhetetlenség (köztisztviselő): A törvény szerint a köztisztviselő 
munkavégzésre irányuló egyéb és további jogviszonyt - tudományos, oktatói, 
művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, 
továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - csak a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának engedélyével létesíthet. A vezető megbízású köztisztviselőkre 
vonatkozó szabályok még szigorúbbak, ők kizárólag tudományos, oktatói, 
művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet 
folytathat. A köztisztviselő a törvényi kivételekkel nem lehet gazdasági társaságnál 
vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag [Ktv. 21. §]. 

Gazdasági összeférhetetlenség (országgyűlési képviselő): Az országgyűlési 
képviselőket függetleníteni kell más szervezeti, gazdasági, egyéb privát hatalmaktól 
és befolyásoktól, amelyek eltéríthetik őket a köz érdekeinek képviseletétől. Így pl.: az 
országgyűlési képviselő nem lehet állami vállalat vezetője, helyi önkormányzat által 
alapított vállalat vezetője, privatizált gazdálkodó szervezet vezetője, hitelintézet, 
gazdálkodó társaság vezetője. 

Gender mainstreaming: A gender mainstreaming a nemek egyenlősége szempont 
érvényesítése a politikai döntéshozatal minden szintjén és szakaszában, azaz az 
intézkedések tervezése, végrehajtása, ellenőrzése és értékelése során.7 

Genézis: Eredet, keletkezés, származás, kifejlődés. 

GFS egyenleg: a Nemzetközi Valutaalap-IMF- által javasolt az államháztartás 
hiányának számbavételére vonatkozó mutató, amelynek számításakor a bevételeket a 
privatizációs bevételekkel együtt veszik számításba,(és ezeket általában a 
hiánystatisztikák közlésekor levonják.)   

Globalizáció: A globalizáció olyan folyamat az emberiség történetében, amely 
nagyobb kölcsönös függőséghez és kölcsönös reflexivitáshoz és tudatossághoz vezet 
a nemzetközi társadalom szereplői és különféle entitásai között. Az angol terminus a 

                                                 
7 http://www.szmm.gov.hu 
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20. század második felében jelent meg, s „világméretű” értelemben használták, 
akárcsak korábban az univerzális, totális, szférikus kifejezéseket. 

Globalizációs lejtő: A nemzetközi társadalom szereplőinek a mai globalizáció 
keretei közötti olyan elrendeződése és mozgása, amelyben mindenki talál olyan 
alatta elhelyezkedő szereplőt, akivel szemben érvényesítheti elsőbbségét, 
dominanciáját, vagy akár „felsőbbrendűségét”. Mondhatni, egy „globalizációs lánc”, 
amelyben az általánosan deklarált célrendszereket – béke, biztonság, prosperitás – az 
elmaradottságból, „alsóbbrendűségből” fakadó agressziók és ellenségeskedések, a 
széthúzás és más degradációs cselekmények folytán elkerülhetetlenné teszik a külső 
beavatkozásokat (lásd a nemzetközi terrorizmust, az államközi helyi háborúkat, 
államokon belüli zavargásokat, genocídiumokat stb.). A globalizáció során a „nem 
nyugati” transznacionális, illetve „nem élenjáró” közösségek egyszerre lehetnek 
aktívak és passzívak is. 

GNI-alapú hozzájárulás: Az Európai Unió költségvetésének bevételi forrása, bruttó 
nemzeti jövedelem alapú tagállami hozzájárulás, melynek célja, hogy mindenképp 
fedezni lehessen az Európai Unió költségvetésének kiadásait, még akkor is, ha a 
többi forrás nem elegendő azok finanszírozására. Ezt a forrást az összes tagállam 
nemzeti jövedelmének összegére vonatkoztatott egységes kulcs alkalmazásával 
számolják ki. A kulcs meghatározása mindig az éves költségvetési eljárás alatt 
történik, a szükségleteknek megfelelően. 

Gyakornoki időszak: Az életpálya kezdete, amelynek célja, hogy a gyakornok 
beletanuljon a közigazgatási munka alapvető szakmai fogásaiba, megismerje 
szervezetének igazgatási környezetét, és beilleszkedjen a munkahelyi közösségbe. 
Általában vizsgával zárul, amelynek teljesítése a véglegesítés feltétele. 
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H 

Hagyomány: Tudatosan ápolt szokások, nézetek összessége.  

Hagyományos saját források: Az EU költségvetésének saját forrása. Az 
agrárlefölözések és a vámbevételek tartoznak ide. A lefölözések a közös 
mezőgazdasági politika részeként a nem uniós országokból érkező agrártermékekre 
kivetett terhek, amelyek az uniós árak és a világpiaci árak kiegyenlítését szolgálják. 
Ide tartozik az ún. „cukorlefölözés”, ami a termelést és a raktározást terhelő speciális 
elvonás. 1995-től a bevételeknek ez a fajtája a vámok bevételi tételbe – mint 
mennyiségi vagy érték után fizetendő vám – került át. A vámbevételek az EU-n 
kívüli országokból származó importra a Közös Külső Vámtarifa alapján kivetett 
elvonások összegét tartalmazzák. 2001 óta a beszedett összegből a tagországok a 
beszedési költségeik megtérítése címén 25 %-ot visszatarthatnak. A hagyományos 
saját források a teljes bevétel nagyjából 12%-át jelenti. 

Halandóság: Nem a halálozások számát, hanem valamilyen finomabb mutatóját, 
például korcsoportonkénti valószínűségét vagy még inkább a halandósági tábla 
mutatóit, elsősorban a születéskor várható élettartamot jelenti.  

Hálózat: Minden olyan rendszer hálózatnak tekinthető, amely egymástól elkülönülő, 
ám gyenge vagy erősebb kapcsolatokkal összekötött elemekből áll, vagyis a 
hálózatokat az teszi hálózatokká, hogy az egyes elemeik horizontálisan 
összekapcsolódnak. A társadalmi hálózatok a társadalmat alkotó szereplők közötti 
kapcsolatok struktúrájában öltenek testet. 

Hálózati állam: Olyan komplex intézményrendszer, amelyben kombinálódnak a 
különböző – helyi, regionális, nemzeti és szupranacionális – döntési szintek. 

Hálózati csomópont (node): A hálózat legkisebb építőegysége a hálózati csomópont. 
A társas hálózatokban az egyéni cselekvőket tekintjük hálózati csomópontoknak, míg 
a számítógépes hálózatokban az egyes hálózathoz kapcsolódó eszközöket nevezzük 
így. 

Hálózati gazdaság: Az információs társadalom gazdasági rendszere. A „hálózati” 
jelző arra utal, hogy a termékek és szolgáltatások létrehozása, maga az értékteremtés 
hálózatokban történik. 

Hálózati társadalom: Olyan társadalmi forma, amely az információ előállítására, 
feldolgozására és továbbítására épül, és működésének alapját a modern információs 
és kommunikációs technológiák hálózata biztosítja. 

Harmadik személynek okozott kár: A köztisztviselő feladatkörében eljárva az 
ügyfélnek okoz kárt. A kárért közvetlenül a közigazgatási szerv felel, de később a 
köztisztviselővel szemben érvényesítheti a kártérítési felelősséget. 

Hatalom: A kifejezés értelmezhető mikro- és makroszinten. Mikroszinten, vagyis 
egyének között, A-nak akkor van hatalma B felett, ha el tudja érni, hogy B megtegyen 
valamit, amit egyébként nem tenne, vagy tartózkodjon valamitől, amit egyébként 
megtenne. Makroszinten a hatalmon általában a politikai hatalmat értjük, amely 
elsősorban az államhatalom birtoklásával azonosítható. 
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Hatalommegosztás elve (az államhatalmi ágak egyensúlyának elve): Legismertebb 
képviselője Montesquieu. 
Az ideális államberendezkedés szempontjából kívánatos, hogy a törvényhozói, a 
végrehajtói és a bírói hatalom (a klasszikus államhatalmi ágak) ne 
összpontosulhassanak egy kézben, mert ez óhatatlanul visszaélésekhez, 
diszfunkciókhoz, torzulásokhoz vezet. 
Miután az államhatalmi ágak egyértelmű elválasztása nem lehetséges, ezért ez az elv 
ma már a hatalmi ágak egyensúlyának elveként működik, vagyis olyan fékeket, 
garanciákat kell az államvezetésbe (a közigazgatásba) beépíteni, amelyek lehetővé 
teszik az egyes ágak kontrollját, ellensúlyozását. 

Határozat: A hatóságnak az ügy érdemében, meghatározott alakban hozott döntése 
(pl. kérelemre dönt építési engedély kiadásáról). A Ket. esetében a további 
szabályokat a 71-72. § állapítja meg. 

Határozatlan idejű kinevezés: Fő szabály szerint a kinevezés határozatlan időre 
létesül. 

Határozott idejű kinevezés: A törvény kivételesen lehetőséget nyújt határozott idejű 
kinevezésre is [Ktv. 11. §]. 

Hatáskör: Tág értelemben az ügyek megosztása egy adott állam különböző típusú 
(törvényhozó, végrehajtó, vagy bírói hatalmat megvalósító) szervei között, vagyis 
arra a kérdésre ad választ, hogy egy konkrét ügyben az államnak milyen típusú 
szerve jár el. 
Szűk értelemben, tehát a Ket. vonatkozásában, azokat a jogi eszközöket 
(lehetőségeket) jelenti, amelyek birtokában az adott közigazgatási hatóság el tudja 
látni feladatait, vagyis arra a kérdésre ad választ, hogy egy konkrét ügyben milyen 
típusú (első-, másod-, vagy harmadfokú döntés meghozatalára jogosult) 
közigazgatási szerv jár el. A szabályokat a 19-20. és 22-24. § állapítja meg. 

Hatásköri ütközés: Ha ugyanabban az ügyben 
a. több hatóság állapította meg hatáskörét, 
b. több hatóság állapította meg hatáskörének hiányát, és emiatt az eljárás nem 

indulhat meg vagy nincs folyamatban, 
c. több illetékes hatóság előtt indult az eljárás, és a megelőzés alapján nem lehet 

eldönteni, hogy melyik hatóság jogosult az eljárásra. Az érdekelt hatóságok 
kötelesek egymás között haladéktalanul, de legkésőbb az eljárás 
megindítására irányuló kérelem érkezésétől, illetve a tudomásszerzéstől 
számított nyolc napon belül megkísérelni a vita eldöntését. 

Hatályosság: A jogszabály által befolyásolt jogviszonyok meghatározása. A 
jogszabály azon, annak kötelező erejéhez köthető sajátossága, amely tartama alatt a 
jogszabály jogokat és kötelezettségeket keletkeztet, módosít vagy megszüntet - azaz 
kiváltja a jogalkotó által a jogszabály meghozatalával célzott joghatást. 

Hatásosság: Azt fejezi ki, hogy egy adott tevékenységnek, erőfeszítésnek van-e 
hatása, kimenete, eredménye, megtörténik-e az a várt változás, ami miatt lépéseket 
tettünk. Az, hogy egy erőfeszítésnek van hatása, elérte a kívánt hatást még nem 
biztos, hogy a folyamat egésze hatékony volt. 
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Hatékonyság: Az összes erőfeszítésre jutó hasznos erőfeszítések mértéke. Akkor 
jártunk el hatékonyan, ha viszonylag kevés ráfordítással is jó eredményt értünk el. 

Hatósági igazgatási társulás: Egymással területileg határos képviselő-testületek 
megállapodása egy, vagy több hatósági ügyfajta szakszerű intézésére. 

Hatósági szerződés: A határozatot helyettesítő megállapodás az ügyfél és a hatóság 
között, vagyis a határozattal és a végzéssel szemben nem a hatóság egyoldalú 
döntése, hanem a hatóság és az ügyfél között létrejött megállapodás. Ha a szerződést 
az ügyfél szegi meg, akkor a Ket. végrehajtásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, 
ha pedig a hatóság, akkor a szerv ellen az ügyfél bírósághoz fordulhat. A Ket. 
esetében a további szabályokat a 76-77. § állapítja meg. 

Hatósági ügy: Az ügyben valamely közigazgatási hatóság jár el és a hatóság az 
ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, az ügyfél számára adatot, tényt 
vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést 
végez, valamint a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és az 
abból való törlés. 

Hátrányos helyzet (depriváció): A depriváció kifejezés szó szerint nélkülözést jelent, 
de ezt használják hátrányos helyzet kifejezésére is, különösen akkor, ha ennek 
többféle kiváltó tényezője van, vagyis számos tényező kombinációjából következik. 
A hátrányos helyzet kialakulásában és fennmaradásában a gazdasági értelemben vett 
szegénység mellett közrejátszhatnak például a nem megfelelő lakáskörülmények, az 
elégtelen iskolázottság vagy a munkanélküliség is. 

A Háttér Jogsegélyszolgálat által a Károli Gáspár Református Egyetem ellen 
indított közérdekű per: Az ügy középpontjában az egyetemnek a homoszexuális 
teológia-hallgatókkal kapcsolatos állásfoglalása állt. A történet 2003 októberében 
kezdődött, amikor az egyetem egyik hallgatója egy tanárának bevallotta, hogy meleg. 
Az egyetem kari tanácsa emiatt alkalmatlannak minősítette a lelkészi pályára, és 
kizárta a hittudományi karról. A Háttér szerint a Károli állásfoglalásával megsértette 
a melegek egyenlő bánásmódhoz való jogát. A Jogsegélyszolgálat szerint az egyetem 
gyakorlatilag képzési feltételnek tekinti a heteroszexualitást. Az egyetem viszont úgy 
vélte: a hittudományi kar csak rá tartozó valláserkölcsi kérdésben nyilvánított 
véleményt. Ráadásul az itt tanulók olyan fogadalmat tesznek, amelyben elfogadják a 
református egyház szabályait. A felperes érvelését a bíróság elutasította, a 
felülvizsgálati kérelmet követően a Legfelsőbb Bíróság a következő, igencsak 
vitatható álláspontot fejtette ki: Az egyház által alapított alperes (tekintet nélkül arra, 
hogy állami támogatásban is részesül) a lelkészi és vallástanári képzés során legitim 
és ugyancsak felülbírálhatatlan módon jeleníti meg az egyház e kérdésben vallott 
felfogását. Az alperes állásfoglalásának ezért a lelkészi és vallástanári képzéssel 
kapcsolatos jogviszonyban az egyház hitelveihez igazodó olyan ésszerű indoka volt, 
amely miatt nem volt köteles megtartani az egyenlő bánásmód követelményét. 

Háttér-jogszabály: Bizonyos jogszabályok – általában törvények – visszautalnak más 
jogszabály, törvény rendelkezéseire, amelyeket abban az esetben kell alkalmazni, ha 
a visszautaló jogszabály, törvény eltérően nem rendelkezik. Azokat a jogszabályokat, 
amelyekre az utalás történik, háttér-jogszabálynak nevezzük. A visszautalásnak 
többféle módja van. Az egyik, hogy a visszautaló jogszabály általában átveszi a 
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háttér-jogszabályt, de külön meghatározza, hogy annak szabályai közül melyiket 
nem lehet alkalmazni. A másik, hogy a visszautaló jogszabály nem veszi át általában 
a háttér-jogszabályt, de egyenként felsorolja azokat a szabályokat, amelyeket 
alkalmazni rendel. Az Mt. például a közszolgálati jogviszonyokat szabályozó egyes 
törvények háttér-jogszabályaként is funkcionál. 

Házassági mobilitás: Az a jelenség, amikor valaki házasságkötésével lép át másik 
társadalmi helyzetbe.  

Házszabály: Az Országgyűlés működési rendjét, a tárgyalás szabályait meghatározó 
országgyűlési határozat [46/1994. (IX.30.)] OGY. Határozat. 

Helyben szokásos mód: Az önkormányzati rendeletet kihirdetése azért, hogy az 
érintettek megismerjék annak tartalmát. A kihirdetés általában a képviselő-testület 
hivatalos lapjában, illetőleg a helyben szokásos módon - hirdetőtábla, városi 
televízió, szórólapok, kisbíró, stb. - ki kell hirdetni és az önkormányzat honlapján 
meg kell jelentetni a nyilvánosság biztosítása érdekében. 
Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá. Kihirdetéséről a 
jegyző gondoskodik. 

Helyi adók: Az 1990. évi C. tv. határozza meg a helyi adók fajtáit és szabályait. 
Vagyoni típusú helyi adók: 

• építményadó, 
• telekadó. 

Kommunális típusú helyi adók: 
• vállalkozók kommunális adója, 
• magánszemélyek kommunális adója, 
• idegenforgalmi adó, 
• helyi iparűzési adó. 

Helyi bíróság: A helyi bíróság elnökből, hivatásos bírákból és ülnökökből áll. A helyi 
bíróságot az elnök vezeti, igazgatási tevékenységét a megyei bíróság elnöke irányítja 
és ellenőrzi. A Magyarországon működő 117 helyi bíróságon mintegy 1500 bíró 
bíráskodik. 

Helyi közszolgáltatások: A helyi lakosság számára nyújtott közérdekű 
szolgáltatások állami eszközök felhasználásával. Ilyen pl. a csapadékvíz elvezetés, a 
csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, 
helyi tömegközlekedés, a köztisztaság biztosítása; az óvodáról, az általános iskolai 
nevelésről, oktatásról, az alapfokú egészségügyi (körzeti orvosi), a szociális (idősek 
otthona) ellátásról való gondoskodás, stb. 

Helyi népi kezdeményezés: A helyi választópolgárok az alkotmányban biztosított 
alapjoguknál fogva kérhetik, hogy a képviselő-testület vegyen fel a napirendi pontjai 
közé és tárgyaljon meg olyan ügyet, amelynek eldöntése egyébként is a hatáskörébe 
tartozik (pl. szemétszállítási díj csökkentése). 

Helyi népszavazás: A helyi választópolgárok alkotmányban biztosított alapjoga, 
amely alapján a közügyek intézésében közvetlenül vesznek részt, vagyis a képviselő-
testület hatáskörébe tartozó ügyekben nem a megválasztott önkormányzati 
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képviselők, hanem maguk döntenek. A népszavazás eredménye kötelező a 
képviselő-testületre. 

Helyi önkormányzat: A helyi önkormányzás a helyi közügyek önálló, demokratikus 
intézése, a helyi közhatalomnak a lakosság érdekében való gyakorlása. Az 
önkormányzat a közügyek intézése során kötelező, és önként vállalt feladatokat lát 
el. A kötelező feladatok ellátásáról való gondoskodás minden önkormányzat elemi 
kötelessége, nagyságától, teherbíró képességétől függetlenül. 

A helyi önkormányzat pénzügyi bizottsága: A képviselő-testület belső ellenőrző 
szerve. 

Hiányfelelősség: A kártérítési felelősség sajátos formája. A köztisztviselő a részére 
szabályszerűen átadott és átvett anyag, áru (leltári készlet) kezelése során keletkezett 
leltárhiányért vétkességre tekintet nélküli, objektív felelősséggel tartozik, pl. az átvett 
dolog elveszik, vagy megsemmisül [Ktv. 57/B. §]. 

Hiperinfláció: A hiperinfláció szélsőségesen nagy infláció, például a havi 50%-nál 
nagyobb árszínvonal-emelkedés hiperinflációnak nevezhető. A pénz értéktelenné 
válik, nem látja el vagyontartási, értékmérő és csereeszköz szerepét. 

Hipotézis: A jogi norma szerkezeti eleme, egy tényállás leírása, amelyhez a jogalkotó 
konkrét jogkövetkezményt kíván fűzni, azaz amelynek bekövetkezése esetén a 
jogalkotó egy meghatározott magatartást ír elő vagy tilt el. 

Hitelintézet: Lehet kereskedelmi bank, takarékpénztár, hitelszövetkezet, és más 
olyan pénzintézet, amely betét- és hitelműveleteket, számlavezetési és más bankári 
szolgáltatásokat végezhet hatósági engedély alapján. 

Hitelpénz: A modern pénz hitelpénz: a hitelezési folyamatban keletkezik a gazdaság 
szereplői, a hitelintézetek és a monetáris hatóságok egymás közötti ügyletei hatására. 
Szemben a korábbi arany vagy ezüst fedezetű fizetőeszközökkel, nincs belső értéke. 

Hivatalbóli eljárás: Bizonyos esetekben jogszabály kötelezővé teheti a hatóság 
számára eljárás megindítását. Ez esetben az ügyfél szándéka nélkül, vagy akár 
akarata ellenére is megindul az eljárás, és döntéshozatallal zárul (pl. gyorshajtás, 
életveszélyes épület lebontása stb). A Ket. esetében a további szabályokat a 29. § 
állapítja meg. 

Hivatali befolyással üzérkedés: Aki arra hivatkozással, hogy hivatalos személyt 
befolyásol, a maga vagy más részére jogtalan előnyt kér vagy elfogad, bűntettet 
követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő [Btk. 256. § (1) 
bek.]. 

Hivatali visszaélés: Az a hivatalos személy, aki azért, hogy jogtalan hátrányt 
okozzon vagy jogtalan előnyt szerezzen, hivatali kötelességét megszegi, hatáskörét 
túllépi, vagy hivatali helyzetével egyébként visszaél, bűntettet követ el, és három 
évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő (Btk. 225. §). 

Hivatalos feljegyzés: Hivatalos feljegyzésben kell rögzíteni az olyan eljárási 
cselekményt, amelyről nem készül jegyzőkönyv vagy hangfelvétel, vagy kép- és 
hangfelvétel. A hivatalos feljegyzés tartalmazza felvételének helyét és időpontját, az 
ügy tárgyát és számát, az eljárási cselekményt, az eljáró ügyintéző nevét és aláírását. 
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Hivatalos személy: „hivatalos személy: 
a. az országgyűlési képviselő, 
b. a köztársasági elnök, 
c. a miniszterelnök, 
d. a Kormány tagja, az államtitkár és a szakállamtitkár, 
e. az alkotmánybíró, a bíró, az ügyész, 
f. az országgyűlési biztos, 
g. a helyi önkormányzati testületek tagja, 
h. a közjegyző és a közjegyzőhelyettes, 
i. az önálló bírósági végrehajtó és az önálló bírósági végrehajtó-helyettes, 
j. alkotmánybíróságnál, bíróságnál, ügyészségnél, államigazgatási szervnél, 

önkormányzati igazgatási szervnél, az Állami Számvevőszéknél, a Köztársaság 
Elnökének Hivatalánál, az Országgyűlés Hivatalánál szolgálatot teljesítő 
személy, akinek a tevékenysége a szerv rendeltetésszerű működéséhez tartozik, 

k. a pártfogó felügyelői szolgálatnál pártfogó felügyelői tevékenységet végző, 
igazságügyi alkalmazotti jogviszonyban álló személy, 

l. jogszabály alapján közhatalmi, államigazgatási feladatokkal megbízott szervnél, 
testületnél az a személy, aki közhatalmi, államigazgatási feladatot lát el.” [Btk. 
137. § 1. pont] 

Hivatásos szolgálati jogviszonyok: A rendvédelmi szervek, fegyveres szervek 
hivatásos állományú tagjainak szolgálati jogviszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. 
(Hszt.) hatálya alá tartozó szerveknél létesített közszolgálati jogviszony. Hivatásos 
szolgálati jogviszonyban állnak a rendőrség, a polgári védelem, a vám-és 
pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási szervezet, az állami és hivatásos 
önkormányzati tűzoltóság alkalmazottai. 

Homogén termék: Különböző termékeket akkor tekinthetünk homogén 
termékeknek, ha azok tökéletes helyettesítői egymásnak, és vevőik nem érzékelnek 
semmilyen tényleges eltérést a különböző vállalkozások által kínált termékek között 
(pl. egy tonna acél esetében). Az ár a legfontosabb olyan dimenzió, amely mentén a 
homogén termékeket gyártó vállalkozások versenyezhetnek. 

13 honos népcsoport: A bolgár, a cigány, a görög, a horvát, a lengyel, a német, az 
örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, a szlovén és az ukrán. 

Honvédelmi Tanács: Rendkívüli állapot idején a Magyar Honvédség legfelsőbb 
irányító szerve. Rendkívüli állapot esetében a Honvédelmi Tanács dönt az 
Országgyűlés helyett a legfontosabb kérdésekben. 

Hosszú távú kötelezettség vállalás: Hosszú távú kötelezettség vállalásnak minősül 
az 500 millió forintot meghaladó, 12 hónapnál hosszabb időre kötött, határozott 
idejű, 1 évnél hosszabb felmondási idejű kötelezettségvállalás. Kivétel alóla: az 
Európai Uniós finanszírozások. 
Az ilyen kötelezettségvállalások egyik évben sem haladhatják meg az adott évre 
meghatározott kifizetési keret összegét. 
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Hozzájárulás: Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely 
megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá 
vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – 
kezeléséhez. (Avtv. 2. 6.) 

Hozzátartozói összeférhetetlenség: A köztisztviselő a hozzátartozójával nem állhat 
irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatban [Ktv. 9. §]. 
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I 

Ideiglenes bizottság: Az Országgyűlés meghatározott kérdés megvizsgálására, 
javaslat kidolgozására, meghatározott ügyek intézésére ideiglenes bizottságot (eseti 
bizottság vagy vizsgálóbizottság) alakíthat. Az eseti bizottságok tagjai, nem csak 
országgyűlési képviselők lehetnek. 

Ideiglenes vándorlás: Új ideiglenes lakóhelyre való bejelentkezés és a korábbi 
ideiglenes lakóhely feladása.  

Idézés: Személyes megjelenésre való kötelezés, vagyis olyan írásbeli dokumentum, 
amely tartalmazza, hogy kinek, hol, mikor, milyen ügyben és milyen minőségben 
(tanú, ügyfél stb.) kötelező megjelennie. Az idézés tartalmazza a meg nem jelenés 
(mulasztás) jogi következményeit is (pl. bírság kiszabása, rendőri elővezetés). 
Lényeges szabály, hogy a kérelemre indult eljárásban a kérelmet előterjesztő személy 
(vagyis az ügyfél) nem idézhető! A Ket. esetében a további szabályokat a 46-48. § 
állapítja meg. 

Igazgatás: Az igazgatás egy közös cél elérését biztosító tevékenység, amely többek 
együttműködését feltételezi. Magába foglalja a döntés előkészítését, meghozatalát és 
végrehajtását. 

Igazgatóság (Igazgatótanács): A társaság legfőbb operatív és stratégiai irányító 
szerve, mely két közgyűlés között vezeti a céget. 

Igazságosság: Az igazság érvényesülésének illetve érvényesítésének erkölcsi 
követelménye, eszménye.  

Igazságszolgáltatás: Az igazságszolgáltatás - az államhatalmi ágak megosztásának 
elve alapján - a közhatalom gyakorlásának egyik formája. Jogalkalmazó tevékenység, 
amelynek során egyedi jogvitás ügyeknek jogszabályok alapján történő eldöntése 
valósul meg annak érdekében, hogy a jogszerű állapot helyreálljon, illetőleg a 
jogsérelem által okozott joghátrány kiegyenlítődjön. A bíróságok - 
igazságszolgáltatási tevékenységük során - védik az alkotmányos rendet, döntenek 
büntető ügyekben, polgári jogi ügyekben, munkaügyi vitákban, és felülvizsgálják a 
közigazgatási határozatok törvényességét is. A bíróságok határozatukat a Magyar 
Köztársaság nevében hozzák meg. 

Igazságszolgáltatás bírói monopóliumának alapelve: Igazságszolgáltatás bírói 
monopóliumának alapelve garantálja, hogy minden az igazságszolgáltatás 
hatáskörébe tartozó ügyet, minden jogvitát és minden jogsérelmet elbírálásra bíróság 
elé lehet vinni. 

Igazságszolgáltatás egységének alapelve: A jogegyenlőség alkotmányos alapelve 
alapján a bíróság előtt mindenki egyenlő, mindenkit megillet a törvényes bíróhoz 
való jog, mindenki bíróságra tartozó ügyében ugyanolyan bíróság jár el, egységes 
bírósági szervezetrendszerben, egységes jogszabályok alapján, egységes ítélkezési 
gyakorlat során. A bíróságok a Magyar Köztársaságban egységes rendszert alkotnak. 
Az egységes bírósági rendszeren belül működő ún. rendes bíróságok jellemzője, 
hogy hatáskörükbe tartozik minden olyan igazságszolgáltatási jellegű ügy, amelyre 
nézve jogszabály nem írja elő más szervek eljárását. Ezektől eltér a munkaügyi 
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bíróság hatásköre, hiszen ezt speciális igazságszolgáltatási feladat ellátására 
rendszeresítették, tehát külön bíróságként működik. 

Igazságügyi szolgálati jogviszonyok: A bírósági szolgálati jogviszony [1997. évi 
LXVII. tv.], ügyészségi szolgálati jogviszony [1994. évi LXXX. tv.] és az igazságügyi 
alkalmazottak szolgálati jogviszonya [1997. évi LXVIII. tv.]. 

Illegális migráció: Érvényes okmány nélkül történő, országhatárt átlépő 
lakóhelyváltozás. 

Illem: A társadalmi érintkezés, az udvariasság, a jó modor szabályainak összessége.  

Illeték: Az állam által magas szintű jogszabályban kivetett közbevétel, mely a 
társadalom közös szükségleteinek kielégítésére szolgál, melyet az állam magánjavak 
elvonása útján szed be, és közvetlen ellenszolgáltatás nyújt érte. (Például 
közigazgatási és polgári peres eljárás illetéke, ahol az állam az igazságszolgáltató és a 
közigazgatási szervek révén szolgáltatást nyújt az eljárási illeték fizetése ellenében.) 
Beszedését viszont kényszer útján is biztosítja. 
Adót csak törvényben lehet megállapítani, mivel az állampolgárok széles körét érintő 
fizetési kötelezettséget csak törvény állapíthat meg. Fajtái: ingyenes vagyonszerzési 
illeték: öröklési-ajándékozási illeték, visszterhes vagyonszerzési illeték (adás-vétel 
illetéke), eljárási illetékek (közigazgatási eljárás, polgári peres eljárás illetéke). 

Illetékesség: Az ügyek földrajzi alapú megosztása egy adott állam azonos hatáskörű 
szervei között, vagyis arra a kérdésre ad választ, hogy az azonos hatáskörű szervek 
közül egy konkrét ügyben, adott területen (pl. városban, községben), melyik jár el. A 
Ket. esetében a szabályokat a 21-23. § állapítja meg. 

Illetmény: Az alapilletmény, az illetménykiegészítés és az illetménypótlékok 
összege. 

Illetményalap: Egységes bázisérték, mely az alapilletmény kiszámításának alapját 
képezi. Pl. a magyar szabályozás szerint a Költségvetési törvény állapítja meg az 
összegét. 

Illetményalap-emelés: Az illetményalap és a köztisztviselő besorolása szerinti 
fizetési fokozat szorzószámának szorzata adja a köztisztviselő illetményét. A 
központi bérpolitikai intézkedések (bérfejlesztések) az illetményalap emelésén 
keresztül valósulnak meg. 

Illetménykiegészítés: Mértéke a köztisztviselőt alkalmazó szerv szintjétől, típusától 
és a köztisztviselő iskolai végzettségétől függ [Ktv. 44-44/A §]. 

Illetménypótlék: Az átlagosnál kedvezőtlenebb körülmények (pl. éjszakai pótlék) 
esetén vagy valamilyen speciális tudás (pl. képzettségi pótlék, idegennyelv-tudási 
pótlék), tevékenység (pl. gépjármű vezetési pótlék, vezetői pótlék, körjegyzői pótlék) 
elismeréseként rendszeresen, alanyi jogon járó vagy adható összeg. Részletszabályait 
a törvény tartalmazza [Ktv. 46-48/A. §]. 

IMF: A Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund, IMF) egy nemzetközi 
pénzügyi szervezet. A tagok meghatározott kvóta (gazdasági súlyuk) szerint 
járulnak hozzá az alaphoz, és a szervezettől kölcsönöket vehetnek fel adósságaik 
törlesztéséhez. 
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Infláció: a pénz értékvesztése. Pénzünk akkor inflálódik, ha ugyanannyi pénzért 
egyre kevesebb árut tudunk vásárolni. Az infláció mérőszámaként különböző 
árindexeket használnak. Ezek olyan viszonyszámok, amelyek megmutatják, hogy két 
időpont között hogyan változott az árszínvonal. Termékcsoportonként más és más 
indexeket alakíthatunk ki (termelői, fogyasztói, export, beruházási stb.). a 
leggyakrabban használt inflációs mérőszám az ún. fogyasztói árindex.  

Információ: Latin eredetű kifejezés, összetett a jelentése, szoros kapcsolatban áll az 
ismerettel, ismeretek közlésével, adattal, tudással, tanulással, kommunikációval, 
hírrel. Bizonyos esetekben valamilyen formában ezekkel azonosítható (ismeret, adat, 
tudás, hír), bizonyos esetekben pedig a felsoroltak tárgya (ismeretközlés, tanulás, 
kommunikáció). (Az adatok információvá alakítása igényel tudást és a közlése 
kommunikációt.) 

Információs jogok: Ezen jogcsoportba tartozik a személyes adatok védelme, az 
információszabadság. 

Információs stratégia: A magas szintű politikai tervezésnek az 1990-es évek elején 
megjelenő új minősége, ami közös kezelésbe vonja az információs közmű fejlesztését, 
a társadalom legfontosabb alrendszereinek informatizálását, valamint információs 
iparágak fejlesztési politikáját. Az információs társadalom építésének programját 
megszabó társadalmi tervezésként víziókat fogalmaz meg a jövőre vonatkozóan, 
kész társadalomképet rajzol fel, hosszú távra tekint előre, és az elérendő társadalmi 
minőség kérdését illetően konszenzust feltételez a felelős politikai elit körében. Az 
erőforrások irányított koncentrációját írja elő, az oktatást tekinti a legfőbb 
versenyelőnyképző szektornak, s ezért azt nemzetbiztonsági prioritásként kezeli. 

Információs társadalom: Hálózati logika mentén szerveződő új globális társadalmi 
rendszer, az emberi együttélés új módja (Manuel Castells nyomán). Lásd még az 
alábbi definíciókat: „Olyan társadalom, amely a társadalmi kontroll, valamint az 
innováció és változás kezelése érdekében a tudás közül szervezi magát.” (Daniel Bell, 
1973) „Új típusú társadalom, amelynek átalakulása és fejlődése mögött az 
információs (és nem az anyagi) javak termelése a hajtóerő […] az emberi 
intellektuális kreativitást virágoztatja fel” (Yonegi Masuda, 1981) „Az információs 
társadalom gazdasági valóság és nem csupán szellemi elvonatkoztatás. […] 
Megszűnik az információ terjedési késése. […] fokozatosan új tevékenységek, 
műveletek és termékek látnak napvilágot.” (John Naisbitt, 1982) 

Információs technológia („Infotechnológia”, IT): Elektronikus számítógépes 
adatfeldolgozásra, adattárolásra, kapcsolattartásra épülő eljárások és rendszerek 
összessége. 

Információszabadság: A közérdekű adatok megismeréséhez való jogot a nemzetközi 
gyakorlatban sokféle névvel illetik: a dokumentumokhoz való hozzáférés (access to 
documents), a megismerés joga (right to know). Mára a leginkább elterjedt kifejezés 
az információszabadság. Az információszabadság terjedelmére, korlátaira, 
garanciáira vonatkozó szabályok a nemzetközi gyakorlatban rendkívül sokfélék. 

Információszolgáltatási és információgyűjtési feladatok: Az információszolgáltatási 
és információgyűjtési feladatok keretében a Kincstár a zárszámadás előkészítésével 
kapcsolatosan lát el ilyen tevékenységet, illetve előre jelzi az Államadósságkezelő 
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Központ részére a kincstári kör és egyéb pénzforgalmi számlák egyenlegének 
alakulását. 

Ingázás: Az a jelenség, amikor az aktív kereső lakóhelye és munkahelye eltérő 
településen van.  

Innováció: A latin eredetű kifejezés megújulást, újítást jelent. J. Schumpeter vezette 
be a gazdaságtanba. Új termelési eljárást, új terméket, új nyersanyagot, új piacot vagy 
új szervezetet egyaránt jelenthet. 

Innováció: Új vagy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás) vagy eljárás, új 
marketingmódszer vagy új szervezési-szervezeti módszer bevezetése az üzleti 
gyakorlatban, munkahelyi szervezetben vagy a külső kapcsolatokban. 

Innovációk terjedése (innovációk diffúziója): Ez a fogalom magában foglalja az 
újszerű eszközök és termékek elterjedésének, alkalmazásának és meghonosodásának 
folyamatát. Molnár elméleti modellje (2003) azon a feltételezésen alapul, hogy az IKT 
terjedési mintáit a következő három változó együttesen alakítja: a technológiai 
innováció(k) penetrációs szintje, a növekedés üteme, és maguknak a technológiáknak 
a tényleges tulajdonságai. Ennek a három változónak a kölcsönhatása a terjedési 
szint háromféle típusát hozhatja létre:  

• Telítődési szint: a penetráció gyakorlatilag teljes, a növekedés stagnál. 
• „Fennsík” (egyenletesen magas szint): a penetráció nagyon magas, de még 

nem teljes, a növekedés pedig lassú vagy változó sebességű. 
• Dinamikus szint: a penetráció alacsonyabb, de emelkedik, és a növekedés 

igen gyors. 

Insourcing: A feladat megtartása, új feladat megvalósítása saját szervezeti 
erőforrásból. 

Integráció: Integráció alatt a tananyag szempontjából - erősen leszűkítve – csak az 
EU tagságot értjük. 

Interjú: Irányított felvételi elbeszélgetés, amelynek célja a jelölt életútjának, 
tapasztalatának, személyiségének, motivációjának, preferenciájának, erősségeinek, 
gyengeségeinek felmérése. 

Interkonnektivitás: A fogalom értelmezési tartománya egyrészt azt a jelenséget 
foglalja magában, hogy az olyan dinamikus rendszereken belül, mint amilyenek a 
biológiai entitások, a gazdasági rendszerek vagy a társadalmak, az egymáshoz 
kapcsolódó alrendszerek változásai kölcsönösen hatást gyakorolnak egymásra, 
másrészt az információs és kommunikációs rendszerek fejlődése mindezeket 
kölcsönösen összekapcsolja. 

Interpelláció: A parlamenti ellenőrzés egyik legmarkánsabb eszköze. Interpellációt a 
képviselő magyarázat kérése céljából a Kormányhoz, annak bármely tagjához, és a 
legfőbb ügyészhez intézhet a feladatkörükbe tartozó bármely ügyben. Az 
interpellációra adott választ követően a képviselőnek viszontválaszra van lehetősége, 
amelyben nyilatkozhat a válasz elfogadásáról, illetve elutasításáról is. Ha a képviselő 
a választ elfogadja, az eljárás véget ér, ellenkező esetben viszont a plenáris ülés 
szavazással dönt a válasz elfogadásáról. Amennyiben az Országgyűlés sem fogadja 
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el a választ, az eljárás tovább folytatódik: az ügy először az illetékes állandó 
bizottsághoz, majd döntés végett újból a plenáris ülés elé kerül. 

Intézményi társulás: Két vagy több érdekelt önkormányzat képviselő-testületének 
megállapodása intézmény közös alapításáról, működtetéséről, fenntartásáról, 
fejlesztéséről. 

Invázió: Az a jelenség, amikor egy településrészbe a korábbi népességtől eltérő 
költözik, és amikor a korábbi szokásos tevékenységek, például kiskereskedelem 
mellé újabb tevékenységek, települnek, például nagy áruházakat építenek a 
környéken.  

Ipar: Az ipar olyan rendszeresen végzett szakmai, speciális irányú tevékenység, 
amelynek a végén valamilyen piacképes termék áll, és amelyek köre a nagyon 
egyszerű, kézművességgel előállítható dologtól a bonyolult rendszerekig terjed. Az 
ipar az a termelési ág, mely a nyers termelés útján előállított anyagokat átalakítva, 
emberi szükségletek kielégítésére alkalmassá teszi. Az iparban a munka, a nyers 
termelésnél a természeti erő, a kereskedelemnél pedig a tőke a főtényező. 

Iskolarendszerű továbbképzés: A közoktatás területén középiskolában, 
szakiskolában magasabb iskolai végzettség, illetve második vagy további 
szakképesítés megszerzésére irányuló képzés, a felsőoktatásban második vagy 
további alapképzés, kiegészítő alapképzés, akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú 
szakképzés, szakirányú továbbképzés, tudományos továbbképzés. 

Ítélőtábla: Az ítélőtáblák kizárólag fellebbviteli bíróságként működnek (másodfokon 
vagy harmadfokon járnak el). Az ítélőtáblák létrehozásával ugyanis megteremtődött 
a kétfokú fellebbvitel szervezeti feltétele. (Ezt a lehetőséget a büntetőeljárás használja 
ki, mivel a büntetőeljárás jogorvoslati rendje – bár korlátozott mértékben, de – 
kétfokúvá vált.) Az ítélőtáblákat az elnök vezeti, szervezetükben ítélkező tanácsok, 
büntető, polgári kollégiumok – a Fővárosi Ítélőtáblán közigazgatási kollégium is –, 
továbbá a bírák fegyelmi ügyeiben eljáró első fokú fegyelmi bíróságok működnek. 
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Járulék: A közbevétel egyik fajtája, jogcíme (például társadalombiztosítási járulék, 
munkaadói járulék, munkavállalói járulék). 

Jegybanki alapkamat: A jegybank által a pénzpiacok és a gazdaság helyzete alapján 
meghatározott irányadó kamat. Szokás referencia kamatlábnak is nevezni, amely a 
központi bank és a kereskedelmi bankok közötti ügyletekre vonatkozik, de közvetve 
kihat a hitelkínálat alakulására is. 

Jegyző: Határozatlan időre kinevezett önkormányzati tisztségviselő, a települési 
önkormányzat polgármesteri hivatalának vezetője, az államigazgatási hatósági 
hatáskörök és jogkörök címzettje és gyakorlója, aki döntésre előkészíti az 
önkormányzati, államigazgatási és egyéb hatósági ügyeket. A jegyző a képviselő-
testület szakmai munkájának előkészítője és végrehajtója, a törvényességért felelős 
köztisztviselő, aki köteles jelezni a képviselő-testületnek, bizottságnak és 
polgármesternek, ha a döntésüknél jogszabálysértést észlel. 

Jegyzőkönyv a nemzetközi jogban: A nemzetközi szerződések egy fajtája, amely 
pontosítja, kiegészíti egy korábban elfogadott szerződés rendelkezéseit. 

Jelentéstételi kötelezettség: A részes országoknak jelentést kell készíteniük a 
szerződés teljesüléséről, a dokumentumban meghatározott időközönként, vagy 
amikor erre felkérik őket. Az ellenőrző testületek az országjelentéseket 
megvizsgálják, azokat értékelik. 

Jog: A jog olyan magatartási szabályok és azokhoz kapcsolódó egyéb magatartás-
előírások (elvek, célmeghatározások) összessége, amelyek keletkezése állami 
szervekhez kötődik, általánosan kötelezőek és érvényesülését az állami szervek 
végső soron kényszerrel ténylegesen biztosítják. 

Jogalkalmazás: A jogalkalmazás az erre jogszabályban feljogosított szervek olyan 
egyedi tevékenysége, melynek során a jogszabályban absztrakt, elvont módon 
megfogalmazott tényállást az egyedi ügyre alkalmazva döntenek. 

Jogalkotási eljárás (jogalkotás): A kifejezetten jogalkotó hatáskörrel felruházott 
állami szerveknek az általános és absztrakt magatartásszabályok formájában 
megfogalmazódó jogi normák létrehozására irányuló tevékenysége. 

Jogalkotói mulasztás: Jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés megalkotásának 
elmulasztásából fakadó alkotmányellenes helyzet. 

Jogág: A jogszabályok elkülönült, meghatározott struktúrával rendelkező csoportja, 
amely más jogágaktól elkülönült módon és eszközökkel szabályozza a jogalanyok 
magatartását. 

Jogbiztonság: A modern társadalmak államának egyik alapfunkciója, a létező 
jogállamiság és minden ember jogvédelme – diszkrimináció nélkül. 

Jogcím, jogcímcsoport: A jogcím és a jogcímcsoport a fejezeti kezelésű 
előirányzatokon belül értelmezhető szerkezeti egységek. Így például jogcímcsoport a 
Pénzügyminisztérium fejezetén belül a kárrendezési előirányzat, míg jogcím a függő 
kár kifizetés. 
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Jogellenes elkülönítés: Szegregációnak minősül az Ebktv. szerint az a rendelkezés, 
amely egyes személyeket, vagy egy csoportot személyes tulajdonsága (pl. 
kisebbséghez tartozása) alapján más, egyébként hasonló helyzetben lévő 
személyektől, csoportoktól elkülönít, anélkül, hogy ezt törvény kifejezetten 
megengedné. 

Jogerő: Jogi hatás, amely azt eredményezi, hogy a határozat – törvényben 
meghatározott kivételekkel – jogorvoslattal támadhatatlan, végleges és 
végrehajtható. 

Jogerős határozat: Akkor minősül jogerősnek a közigazgatási hatóság ilyen típusú 
döntése, ha az ellen nem nyújtottak be fellebbezést az előírt határidőben, vagy ha az 
elsőfokú döntés ellen fellebbezést nyújtottak be és a fellebbezés elbírálására jogosult 
hatóság (a felügyeleti szerv) meghozta érdemi döntését. 

Jogforrás: Arra feljogosított állami szerveknek az a szabályozó aktusa, amelynek 
eredményeként az állami szervek meghatározott társadalmi viszonyokba 
beavatkozási lehetőséget, felhatalmazást kapnak. 

Jogforrási hierarchia: A kontinentális jogcsaládba tartozó jogrendszerek jellemzője, 
amely alapján a zárt rendszert alkotó írott jogi normák hierarchiába rendeződnek, 
azaz az a jogforrási hierarchia elve alapján az alacsonyabb szintű jogszabály nem 
lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabállyal. 

Joghatóság: Az ügyek megosztása a különböző államok jogrendszerei között, vagyis 
arra a kérdésre ad választ, hogy egy konkrét ügyben melyik állam jogszabályait kell 
alkalmazni (Nemzetközi értelemben vett hatáskör). A Ket. esetében a szabályokat a 
18. és 22. § állapítja meg. 

Joghézag: Az adott élethelyzetre vonatkozó jogi szabályozás hiánya. 

Jogi tény: A jogviszony létrehozására, megszüntetésére vagy tartalmának 
megváltoztatására alkalmas cselekmény, tény vagy körülmény. 

Jogi kereteket adó funkció: Az állam a működése érdekében jogszabályokat alkot és 
jogalkalmazási tevékenységet végez. 

Jogi személy: Olyan szervezet, amely a természetes személyekhez hasonló módon 
jogképes, azaz saját nevében jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat. 

Jogkövetkezmény: A jogi norma eleme, a jogi norma által elvárt magatartás 
teljesítésének vagy nem teljesítésének következménye. 

Jogorvoslat: A sérelmesnek tartott munkáltatói intézkedés felülvizsgálatának 
lehetősége. Ez többnyire az érintett munkáltatói intézkedés bíróság előtti 
megtámadását jelenti. 

A jogorvoslat jogának alapelve: A bírósági eljárás során az érintetteket megilleti a 
bírói határozatokkal szemben biztosított jogorvoslat joga; a jogorvoslat lehet rendes 
(fellebbezés), illetve rendkívüli (pl.: perújítás, felülvizsgálat). 

Jogrendszer: Egy állam jogforrásainak összessége. 

Jogszabály: Az állam által alkotott, kötelezően alkalmazandó általános 
magatartásszabály (Magyarországon: Alkotmány, törvény, kormányrendelet, a 
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Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelete, a Pénzügyi Szervek Állami Felügyelete 
elnökének rendelete, a Kormány tagjainak rendelete, a helyi önkormányzati rendelet 
és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének rendelete). 

Jogterület: Hasonló struktúrájú jogágak csoportja. 

Jogviszony: A jog által szabályozott életviszony. 

Jóléti állam: A modern államok számos jóléti feladatot vállalnak magukra, a 
közoktatástól a munkanélküliek átképzéséig, társadalmi jövedelmeket csoportosítva 
át a szegénység mérséklésére, elmaradott térségek támogatására. A nagyarányú és 
rendszeres jóléti szolgáltatásokat nyújtó államot gyakran nevezik jóléti államnak. 

Jóléti társadalmi modell: A társadalom jóléti és szociális rendszere, amelynek 
működtetésében az államnak fontos szerep jutott. Célja az volt – mintegy a keynesi 
szellemiség alkalmazásaként –, hogy elősegítse az össztársadalmi jólétet, és védje az 
egyént az élet kritikus helyzeteiben. A neokeynesianusok, főleg az USA-ban már az 
ún. szabályozott kapitalizmus stádiumát hirdették, kifejtve, hogy a tőkés gazdaság 
jelentős változáson ment keresztül, minthogy a spontán piaci rendszerből átlépett az 
államilag tudatosan szabályozott, irányított rendszerbe. Szerintük a gazdaságpolitika 
legfőbb feladatai a gazdasági aktivitás és növekedés ösztönzése, a teljes 
foglalkoztatás, az árstabilitás, kiegyensúlyozott fizetési mérleg és igazságos 
jövedelemelosztás. Az állami szerepvállalás eszközei pedig az adók, az állami 
kiadások, a költségvetési hiány, az állami eladósodás. Hosszabb távon a gazdasági 
globalizáció korszakában a jóléti állam megteremtésében sikeresnek elismert államok 
(Franciaország, Németország, Svédország) ellentmondásos helyzetbe kerültek, 
minthogy a gazdasági fejlődés többnyire kikerült a nemzetállami ellenőrzés alól, 
miközben annak negatív társadalmi következményei (munkanélküliség, migráció, 
szegénység) felhalmozódtak a nemzeti jóléti állam felelősségi körében. Viszonylagos 
eredményei ellenére e modell valójában nem vezetett el a kitűzött célokhoz, miután 
nem tudott elegendő forrást biztosítani a szociális egyensúlyhoz, mi több, fékezte és 
lerontotta a gazdasági eredményeket a világgazdaság hektikusan változó 
környezetében. 

Jövedelem –centralizáció: Az állam által elvont jövedelmek összértéke, amelyet az 
összehasonlíthatóság miatt a GDP %-ában határoznak meg. 

Jövedelem-újraelosztás: Más néven redisztribúció. Az állam az adózáson és más 
elvonásokon keresztül az eredeti (elsődleges) jövedelemtulajdonosoktól elvon pénzt, 
majd az állami transzfer-kifizetéseken át máshova juttat jövedelmet, ezzel valósítja 
meg a társadalomban a jövedelmek újraosztását. 

Jövedelmek egyenlege: az összes külföldről származó jövedelem, illetve külföldre 
kifizetett jövedelem különbsége. E jövedelmek egy része munkából származik (pl. 
amikor magyar munkavállaló külföldi munkajövedelmét hazahozza, illetve külföldi 
munkavállaló Magyarországon szerzett jövedelmét otthon költi el), más része 
magyar szereplők külföldi, illetve külföldiek magyarországi befektetéseihez 
kapcsolódik. Adósságokhoz nem kapcsolódó befektetések jövedelmei például a 
közvetlen tőkebefektetések osztalékai, adósságokhoz kapcsolódnak a külföldön 
felvett hitelek, vagy a kibocsátott kötvények után fizetett kamatok. Bár természetesen 
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a vállalkozói szféra, sőt – a bankok közvetítésével - a lakosság is vesz fel külföldi 
hiteleket, a legnagyobb hazai adós az államháztartás.   

A jövő nemzedékek országgyűlési biztosa: figyelemmel kíséri, értékeli és ellenőrzi 
azon jogszabályi rendelkezések érvényesülését, amelyek biztosítják a környezet és a 
természet állapotának fenntarthatóságát és javítását. Feladata a mindezekkel 
kapcsolatban tudomására jutott visszásságok kivizsgálása vagy kivizsgáltatása, és 
orvoslásuk érdekében általános vagy egyedi intézkedések kezdeményezése. 

Juttatás: A köztisztviselői díjazás része, amely lehet alanyi jogú juttatás és adható 
juttatás, illetve formáját tekintve pénzbeli vagy természetbeni. 
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Kapitalizmus: A termelőeszközök magántulajdonán, a kifejlődött piacgazdasági és 
pénzügyi rendszeren, valamint a nagyipari termelés elsődlegességén nyugvó 
társadalmi-gazdasági rendszer. 

Kartális alkotmány: Az adott ország meghatározó jelentőségű, lényeges 
alkotmányjogi szabályait tartalmazó alaptörvény, amely elnevezésében és 
megalkotási módjában is különbözik a törvényektől, és amellyel nem lehetnek 
ellentétesek a részletező törvények, más jogszabályok. 

Kártérítési felelősség: A köztisztviselő felelős a közszolgálati jogviszonyából eredő 
kötelezettségének vétkes megszegése esetén az okozott kárért. Feltétele: jogellenes és 
felróható magatartás, a kár bekövetkezte és a kettő közötti okozati összefüggés. 

Katonai szolgálati jogviszonyok: A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses 
állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény alapján létesített 
közszolgálati jogviszonyok. A törvény hatálya a Magyar Honvédség hivatásos és 
szerződéses állományú katonáinak szolgálati jogviszonyára terjed ki. 

Képesség: A munkakör betöltéséhez szükséges fiziológiai és pszichikai feltételek 
összessége. 

Képviselet: Jognyilatkozat megtétele más helyett és más nevében úgy, hogy 
megtételével nem a képviselő, hanem az általa képviselt személy válik jogosulttá 
illetve kötelezetté. (pl. meghatalmazás alapján az ügyfél helyett az ügyvéd jelenik 
meg a tárgyaláson). A Ket. esetében a szabályokat a 40. § állapítja meg. 

Képviseleti demokrácia: A nép a hatalmat ténylegesen a választott képviselőik útján 
gyakorolja (közvetett hatalomgyakorlás). 

Képviselőcsoport: Az Európai Parlamentben a képviselők politikai hovatartozás 
mentén szerveződő, a többi tagállam hasonló színezetű, hasonló értékeket valló 
képviselőivel kialakított európai szintű politikai csoport. Vannak olyan politikai 
csoportosulások, amelyek csak egy-egy parlamenti ciklus erejéig képesek szövetséget 
kötni, de vannak nagyobb képviselőcsoportok, melyek már európai pártokká nőtték 
ki magukat, tagsággal és belső szervezettel rendelkeznek. A képviselőcsoportok 
közös érdekegyeztetés után közös álláspontot alakítanak ki az európai parlamenti 
munka során. Ezáltal tulajdonképpen jobban hasonlítanak a frakciókhoz, mint 
pártokhoz. 

Képviselői mentelmi jog: A mentelmi jog rendeltetése az, hogy a képviselő félelem 
nélkül és a végrehajtó hatalom esetleges zaklatásaitól mentesen tudja ellátni 
képviselői feladatait. A mentelmi jog magában foglalja a felelőtlenséget és a 
sérthetetlenséget. 

Képviselő-testület: A hatósági jogalkalmazás szempontjából a települési 
önkormányzat esetében az önkormányzati hatósági hatáskörök és jogkörök 
gyakorlója. 

A képviselő- testület bizottsága: A képviselő-testület véleményező, javaslattevő, 
előkészítő, ellenőrző szerve, amely előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi 
és ellenőrzi a döntések végrehajtását, egyes ügyekben önálló döntési jogkörrel 
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rendelkezik. A képviselő-testület önkormányzati rendeletben hatósági hatáskört 
állapíthat meg bizottságának. 

Kér/elfogad: A korrupt tranzakció kezdeményezője lehet a tisztviselő, aki kéri a 
jogtalan előnyt, de az állampolgár is, aki azt neki felajánlja. 

Kérdés: Kérdés esetén a képviselő valamilyen közérdekű ügyben kér felvilágosítást. 
Kérdés nyújtható be az állampolgári, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok 
országgyűlési biztosaihoz, az Állami Számvevőszék elnökéhez, a Magyar Nemzeti 
Bank elnökéhez, a kormányhoz, annak bármely tagjához, valamint a legfőbb 
ügyészhez. Kérdés esetén a képviselőnek nincs lehetősége viszontválaszra, a válasz 
elfogadásáról az Országgyűlés nem hoz határozatot. 

Kérelem: Az ügyfél olyan írásbeli vagy szóbeli nyilatkozata, amely közigazgatási 
hatósági eljárás megindítására és döntés meghozatalára irányul. A szóban 
előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni. A Ket. esetében a további 
szabályokat a 34-39. § állapítja meg. 

Kereset: A polgári per útján érvényesítendő jogok védelmében a bírósághoz való 
fordulás ténye. 

Keresleti oldal: A keresleti oldal megmutatja azokat a mennyiségeket, amelyeket a 
vásárlók különböző árak mellett meg tudnak, és meg is akarnak venni. A keresleti 
oldalt ismerve megtudhatjuk az összes potenciális vevő vételi hajlandóságát. 

Készpénz: Azonnal fizetőképes (likvid) fizetőeszköz. Megjelenési formája bankjegy 
vagy érme. 

Készség: A munkakör betöltéséhez köthető alkalmazott ismeretek összessége. 

A Ket. személyi hatálya = ügyfél: A Ket. személyi hatálya az ügyfelekre terjed ki. 
Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az 
ügy érinti, továbbá az, akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire 
(amelyre) nézve – tulajdonát, jogait és vagyontárgyait is ideértve – a hatósági 
nyilvántartás adatot tartalmaz. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a 
létesítménnyel kapcsolatos, illetve a tevékenység engedélyezésére irányuló 
eljárásban ügyfél a hatásterületen levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használója. 
Az ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként részt nem vevő más 
hatóságot is, amelynek feladatkörét az ügy érinti. 
Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi 
szervezeteket (pl. szakszervezetet) és azokat a társadalmi szervezeteket, amelyeknek 
a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére vagy 
valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. [15. § (1)-(2) és (4)-(5)] 

A Ket. szervi hatálya: A Ket. szervi hatálya a közigazgatási hatóságokra terjed ki. 
Közigazgatási hatóság a hatósági ügy intézésére hatáskörrel rendelkező 

• államigazgatási szerv, 
• helyi önkormányzat képviselő-testülete és átruházott hatáskörben annak 

szervei, 
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• főjegyző, jegyző (körjegyző), a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a 
hatósági igazgatási társulás, 

• nem közigazgatási feladat ellátására létrehozott egyéb szervezet, köztestület 
(pl. ügyvédi kamara) vagy személy (pl. állatorvos), amelyet (akit) törvény 
vagy törvény felhatalmazása alapján kormányrendelet jogosít fel 
közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására. [12. § (3)]. 

A Ket. tárgyi hatálya: A Ket. tárgyi hatálya a közigazgatási hatósági ügyekre terjed 
ki. 
A közigazgatási hatóság eljárása során a Ket. hatálya alá tartozó közigazgatási 
hatósági ügyekben a Ket. rendelkezéseit kell alkalmazni. Közigazgatási hatósági ügy: 

a. minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot 
vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, 
hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez, 

b. a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a 
nyilvántartásból való törlés, ha törvény valamely tevékenység végzését vagy 
valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz 
köti. (pl. ügyvédi tevékenység végzéséhez a Kamara bejegyzése kell) [12. § 
(1)-(2)] 

Kétoldalú szerződés: A nemzetközi jogban két szuverén állam valamely közös 
kötelezettség-vállalásra vonatkozó megállapodása. 

Kiadmányozás: A közigazgatási szerv feladatellátása során keletkezett ügyiratok (pl. 
döntések) aláírása, kiadása, amely az ügyirat érvényességi kelléke. A szerv 
vezetőjének hatáskörébe tartozik, de a Szervezeti és Működési Szabályzatban a szerv 
bármelyik köztisztviselőjére átruházhatja (rendszerint valamelyik vezető 
beosztásúra). 

Kiegészítő támogatás: Önállósága és működőképessége védelme érdekében illeti 
meg ez a támogatás azt a települési önkormányzatot, amelyik önhibáján kívül 
hátrányos helyzetben van. A támogatás mértékéről, feltételeiről az Országgyűlés 
dönt az állami költségvetési törvényben. 

Kiemelt előirányzat: A kiemelt előirányzat az előirányzat-csoport további szerkezeti 
felosztását jelenti, ahol az egyes előirányzatok már konkrét célja, rendeltetése kerül 
megjelölésre. A működési célú előirányzat-csoporton belül találhatóak a személyi 
juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és a dologi kiadások kiemelt előirányzat. 
A felhalmozási célú előirányzat-csoporton belül kiemelt előirányzat a felújítás és az 
intézményi beruházási kiadások. 

Kihirdetés: Minden jogszabályra vonatkozó olyan, jogilag szabályozott módon, 
meghatározott helyen és formában történő közzététel, amely egyben a jogszabály 
érvényességi feltétele. Másképpen a közzététel olyan, jogilag szabályozott speciális 
formája, amelyhez joghatás fűződik: a jogszabály érvényessége. A központi 
jogszabályokat a Magyar Közlönyben, az önkormányzati rendeleteket a helyi 
önkormányzat hivatalos lapjában vagy az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott helyben szokásos módon kell kihirdetni. 
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Kínálati oldal: A kínálati oldal megmutatja azokat a mennyiségeket, amelyeket az 
eladók különböző árak mellett el tudnak, és el is akarnak adni. A kínálati oldalt 
ismerve megtudhatjuk az összes potenciális eladó eladási hajlandóságát. 

Kincstári egységes számla (KESZ): A Kincstár a pénzellátást és a pénzforgalom 
lebonyolítását a kincstári egységes számlán keresztül végzi. Ez egy pénzforgalmi 
számla, amelyet a Kincstár a Magyar Nemzeti Banknál nyit. A KESZ igénybevétele 
megtakarítást jelent a központi költségvetés számára, hiszen kevesebb 
pénzmozgással jár az alrendszerek és a központi költségvetéshez tartozó 
költségvetési szervek finanszírozása. 

Kincstári költségvetés készítése: A fejezet felügyeletét ellátó szerv a költségvetési év 
január 15-éig megállapítja a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
költségvetését. 

Kincstári kör: 
• központi költségvetés, 
• központi költségvetési szervek, 
• társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, 
• társadalombiztosítási költségvetési szervek, 
• elkülönített állami pénzalapok, 
• Magyar Tudományos Akadémia nem gazdasági társasági formában 

működtetett szervei. 

Kincstári szervezetrendszer: A kincstári szervezetrendszer a Magyar 
Államkincstárból és az Államadósságkezelő Központ Zrt.-ből áll. 

Kincstári ügyfelek: Kincstári ügyfelek a kincstári rendszerben mint igénybevevők 
szerepelnek. Kincstári ügyfél a kincstári körbe tartozó költségvetési szerv, 
előirányzat, elkülönített állami pénzalap, társadalombiztosítási alap vagy 
pénzforgalmi számlatulajdonosnak minősülő más szervezet, amely számára a 
Kincstár számlát vezet. 

Kincstári vagyon: minden vagyonelem, amelyet törvény kizárólagos állami 
tulajdonba tartozó vagyonként forgalomképtelennek, illetve korlátozottan 
forgalomképesnek minősít. 

Kinevezés: A köztisztviselői jogviszonyt létesíti, s meghatározza a jogviszony 
tartalmi elemeit. A kinevezés a köztisztviselői jogviszony alapdokumentumának is 
tekintő. 

Kinevezés kötelező tartalmi elemei: A törvény rögzíti, ezek körébe tartozik: a 
munkáltató közigazgatási szerv megnevezése, a köztisztviselő neve, munkaköre, 
besorolása, illetménye, illetményének beállási szintje, munkavégzésének helye, 
előmenetelhez előírt kötelezettségei, próbaidő kikötése, a kinevezési jogkör 
gyakorlójának aláírása, a köztisztviselői nyilatkozat a kinevezés elfogadásáról [Ktv. 
11. §]. 

Kinevezés köztisztviselő beleegyezése nélküli módosítása: A törvény szerint a 
kinevezés egyes esetekben a köztisztviselő beleegyezése nélkül is módosítható, pl. 
fizetési fokozatban történő előrelépés, az illetmény törvény szerinti megállapítása 
[Ktv. 14. §]. 
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Kinevezés lehetséges tartalmi elemei: A felek szabadon állapítják meg, pl. 
megállapodás alapján végezendő távmunka [Ktv. 11. §]. 

Kinevezés tartalmi elemei: Felölelik egyrészről a kinevezés kötelező tartalmi 
elemeit, másrészről a kinevezés lehetséges tartalmi elemeit [Ktv. 11. §]. 

Kisebbség: Embereknek számszerűleg egy másiknál kisebb csoportja. Az állam 
nemzeti jellegét meghatározó néphez képest kisebb számarányú népcsoport, etnikai 
tényező; nemzetiség.  

Kisebbségi önkormányzat: A törvényben meghatározott közszolgáltatási 
feladatokat ellátó, testületi formában működő, jogi személyiséggel rendelkező, 
demokratikus választások útján, külön törvényben meghatározott eljárási rendben 
létrehozott szervezet, amely a kisebbségi közösséget megillető jogosultságok 
érvényesítésére, a kisebbségek érdekeinek védelmére és képviseletére, a kisebbségi 
közügyek települési, területi (megyei, fővárosi) vagy országos szinten történő önálló 
intézésére jön létre. 

Kiskereskedelem: A kiskereskedelem mindazon tevékenységeket magában foglalja, 
amelyek az áru közvetlen, személyes értékesítését jelentik a fogyasztóknak. 

Kistérség: Egy olyan területfejlesztési-statisztikai területi egység, ami 
tulajdonképpen egy földrajzilag összefüggő területi egység, melyet a hozzá sorolt 
települések teljes közigazgatási területei alkotnak, továbbá amelynek határai e 
települések közigazgatási határai által meghatározottak. 

Kiszervezés: Az állam vagy önkormányzat versenyeztetéssel választja ki a 
legkedvezőbb árat és szolgáltatási feltételeket kínáló vállalkozót, hogy az állami vagy 
önkormányzati feladatot, tevékenységet szerződéssel, díj ellenében lássa el. 
A jogok átadásának egyik módja a koncessziós szerződés, amelyben az állam vagy 
az önkormányzat átengedi a tevékenység gyakorlásának jogát. Pl. az országos 
közutak és műtárgyaik, a csatornák, valamint a regionális közműrendszerek 
üzemeltetése, a bányászati kutatás és kitermelés, a csővezetékes termékszállítás és 
tárolás, a hasadó és sugárzó anyagok előállítása és forgalmazása, a szerencsejátékok 
szervezésére és működtetésére irányuló tevékenység, a menetrend alapján 
trolibusszal végzett közforgalmú - közúti személyszállítás. A koncessziós 
szerződéssel az állam vagy az önkormányzat a tulajdonjogát nem veszíti el, csupán 
annak működtetését engedi át. 

Kiválasztás: Az emberi erőforrás-gazdálkodás egyik funkciója, amelynek célja, hogy 
a toborzással felkutatott potenciális jelöltek közül a munkáltató a legalkalmasabb 
személyt válassza ki. 

Kiválás: a költségvetési szerv olyan átalakítása, amely során az a költségvetési szerv, 
amelyből a kiválás történik, az alapító okirat átalakító okirat alapján történő 
módosítását követően tovább működik, ezzel egyidejűleg az alapításra vonatkozó 
szabályok szerint egy új költségvetési szerv jön létre. 

Kizárás: Minden eljárási törvény nagy hangsúlyt helyez arra, hogy az eljáró 
személyek és az eljáró hatóságok elfogultságtól mentesen, tárgyilagosan hozzák meg 
döntéseiket. A kizárás jogintézménye ezt a célt szolgálja, vagyis a szabályok 
meghatározzák azokat a körülményeket (feltételeket), amelyek fennállása esetén az 
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adott személy, illetve szervezet nem vehet részt az eljárásban vagy annak egy 
részében. Például az ügyintéző vagy a hatóság nem vehet részt a saját ügyének 
elintézésében. A Ket. esetében a további szabályokat a 42- 43. § állapítja meg. 

Koalíciós kormány: Két vagy több párt összefogásával létrejövő kormány. 

Kohéziós Alap: Európai uniós alap. A monetáris unióra való fölkészülés jegyében 
1993-ban a Maastrichti Szerződés hozta létre a Kohéziós Alapot. Mivel a Stabilitási és 
Növekedési Paktum szigorú költségvetési fegyelmet követel a monetáris unió 
tagjaitól, ezért a Kohéziós Alap olyan – elsősorban környezetvédelmi, ill. közlekedési 
infrastrukturális – nagyprojekteket finanszíroz, amelyek megvalósítására egyébként 
e fiskális fegyelem keretei között nem nyílna lehetőség. A Kohéziós Alapból azok a 
tagországok részesedhetnek, amelyek GDP-je nem éri el az EU GDP-átlagának 90 
százalékát. 

Kógens szabály: Olyan szabály, amitől nem lehet eltérni, azt mindig alkalmazni kell, 
pl.: „személyi alapbérként, illetve teljesítménybérként legalább a kötelező legkisebb 
munkabér (minimálbér) jár". 

Kölcsönös függőség / Interdependencia: Minden egyes állam cselekedete 
befolyásolhatja minden más állam viselkedését és fordítva. 

Kollektív biztonság: A kollektív biztonság elképzelés azzal számol, hogy a világ 
minden állama belátja, hogy saját biztonságát csak úgy garantálhatja, ha elfogadja a 
kollektív biztonság intézményét és csatlakozik az agresszió elleni közös fellépéshez. 

Költség: A költség a vállalat kifejtett tevékenységének érdekében adott időszak alatt 
felhasznált erőforrások pénzben kifejezett értéke. Az eredményt csökkentő összeg. 

Költségvetés: Költségvetés az állam pénzgazdálkodását (bevételeit, kiadásait) 
teljeskörűen tartalmazó, meghatározott időszakra (általában egy évre) vonatkozó, 
jóváhagyott pénzügyi terv, illetve a tényleges kiadásokat és bevételeket nyilvántartó 
pénzügyi alap. A költségvetés kettős jellegű, egyrészt pénzügyi tervként a becsült 
kiadások és becsült bevételek összessége, másrészt pénzügyi alap, amelyen keresztül 
a bevételek áramlanak, illetve pénzügyi kifizetéseket teljesítenek, mintegy 
számlaként funkcionál. 

Költségvetés végrehajtása: A költségvetés végrehajtása a tervszámokban, 
előirányzatokban testet öltött költségvetés megvalósítását jelenti. A Kormány felelős 
a költségvetési törvény végrehajtásáért, míg az államháztartásért felelős miniszter 
(pénzügyminiszter) a központi költségvetés végrehajtásáról gondoskodik. 

Költségvetési bevétel: a pénzeszközök állományának tranzakcióból eredő 
növekedése, beleértve a pénzforgalommal nem járó, az Áht.  8/B. § (4) bekezdése 
szerint elszámolt kiegészítő tételeket is, de ide nem értve a pénzügyi eszközök 
cseréjéből eredő tételeket, 

Költségvetési hiány: Egy ország költségvetésének adott évben elért bevételeinek és 
kiadásainak negatív összegű egyenlege. 

Költségvetési irányelvek kialakítása: Az államháztartásért felelős miniszter 
(pénzügyminiszter) kialakítja a következő évi előirányzatok kereteit meghatározó 
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irányelveket, és április 15-ig (június 30-ig az országgyűlési képviselők választásának 
évében) a Kormány elé terjeszti. 
Az irányelvek gyakorlatilag a költségvetés bevételi és kiadási főbb irányszámait, a 
bevételeket és kiadásokat befolyásoló szabályozókat, jogszabályi módosításokat, 
fejlesztéseket, a nemzetgazdaság főbb mutatóit tartalmazzák. 
Az irányelvek összeállításában a pénzügyminiszter mellett a fejezet felügyeletét 
ellátó szervek (például: szakminisztériumok), az önkormányzati miniszter a helyi 
önkormányzatok képviseletében, az elkülönített állami pénzalapok kezelői, a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak a kezelői, és a Magyar Államkincstár 
vesznek részt. A véglegesített irányelvekről tervezési tájékoztatóban értesíti az 
irányelvek összeállításában résztvevő szerveket a pénzügyminiszter. 

Költségvetési javaslat kialakítása: Az irányelvekben foglaltak alapján kerül 
kialakításra a költségvetési javaslat. A résztvevők között egyeztetés, költségvetési 
alku folyik, amely során kialakítják a bevételi és kiadási előirányzatokat. Ha az 
egyeztetés során nincs megegyezés, a vitás kérdésekben a Kormány dönt. 

Költségvetési (más néven fiskális) politika: a gazdaság befolyásolása a központi 
állami költségvetés bevételeinek, és kiadásainak alakításán keresztül. A költségvetési 
politikáért általában a kormányzat, azon belül a pénzügyminisztérium a felelős.  

Költségvetési kiadás: a pénzeszközök állományának tranzakcióból eredő 
csökkenése, beleértve a pénzforgalommal nem járó, az Áht.. 8/B. § (4) bekezdése 
szerint elszámolt kiegészítő tételeket is, de ide nem értve a pénzügyi eszközök 
cseréjéből eredő tételeket, 

Költségvetési szerv: A költségvetési szerv az államháztartás részét képező, 
nyilvántartásba vett jogi személy, amely az alapító okiratban, jogszabályban 
meghatározott közfeladatokat közérdekből, alaptevékenységként, haszonszerzési cél 
nélkül, jogszabályban meghatározott követelmények és személy vagy szerv 
irányítása vagy felügyelete mellett, az alapító okiratban meghatározott működési 
körben, közfeladat ellátási kötelezettséggel végzi. 

Költségvetési szerv alapítói Költségvetési szervet alapíthat: 
• Országgyűlés, 
• Kormány, 
• fejezetet irányító szerv, 
• helyi önkormányzat, 
• helyi önkormányzatok kistérségi társulása, illetve ezek jogi személyiségű 

társulása, 
• helyi kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek jogi személyiségű társulása, 
• országos kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek jogi személyiségű 

társulása, 
• köztestület. 

Költségvetési szerv alaptevékenysége: Az alaptevékenység a közfeladatok kötelező 
ellátását jelenti haszonszerzési cél nélkül. Közhatalmi vagy közszolgáltató 
tevékenységet jelent, amelyet a költségvetési szerv létrehozásáról rendelkező 
jogszabály, határozat illetve alapító okirat szakmai alapfeladatként határoz meg. 
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Költségvetési szerv belső szervezeti egysége: A költségvetési szerveknél külön e 
célból alkalmazott belső ellenőr vagy e célból létrehozott belső ellenőrzési szervezeti 
egység működik. A szervezeti függetlenség garanciáját jelenti, hogy a belső 
ellenőrzést végző személy vagy szervezet tevékenységét a költségvetési szerv 
vezetőjének közvetlenül alárendelve végzi. (Az ellenőrzéseiről készített jelentéseit a 
vezetőnek küldi meg.) 

Költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége: A kiegészítő tevékenység megegyezik 
az alaptevékenységgel, de a célja a szabad kapacitások kihasználása. A költségvetési 
szerv ezt a tevékenységet nem kötelező jelleggel és nem haszonszerzési célból, 
központi költségvetési támogatáson kívüli forrásból végzi. A kiegészítő tevékenység 
bármely jogi személy vagy természetes személy számára végezhető. 

Költségvetési szerv kisegítő tevékenysége: A kisegítő tevékenység a szabad 
kapacitások kihasználásáért, az alaptevékenységtől eltérő, nem kötelezően és nem 
haszonszerzési céllal végzett tevékenységet jelent. A kisegítő tevékenység csak az 
államháztartás körébe tartozó szervezet vagy természetes személy számára 
végezhető. 

Költségvetési szerv megszüntetésének a módja: A költségvetési szerv 
megszüntetése a jogszabállyal, határozattal illetve megszüntető okirattal történik. A 
költségvetési szerv a törzskönyvi nyilvántartásból történő törléssel szűnik meg. 

Költségvetési szerv megszüntetésének az oka: A költségvetés megszüntetésére 
akkor kerül sor, ha: 

• jogszabály írja elő, 
• nem tudja ellátni a feladatát, 
• a közfeladat iránti szükséglet megszűnt, 
• az ellátandó feladat más módon vagy más szervezetben hatékonyabban 

teljesíthető, 
• a kisegítő vagy vállalkozási tevékenység túlzott mértékű, 
• nincs pénzügyi fedezet a működéshez. 

Költségvetési szerv tevékenysége: A költségvetési szerv tevékenységét négy 
kategóriába sorolhatjuk: 

• alaptevékenység, 
• kiegészítő tevékenység, 
• kisegítő tevékenység, 
• vállalkozási tevékenység. 

A tevékenységre vonatkozó részletes szabályokat az alapító okirat és a szervezeti és 
működési szabályzat tartalmazza. 

Költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenység az 
alaptevékenységtől eltérő rendszeres haszonszerzési célból végzett gazdasági 
(termelő, szolgáltató, értékesítő) tevékenység, amelyet a költségvetési szerv bármely 
más jogi személy vagy természetes személy számára végezhet. 
A költségvetési szerv alapító okirata és az államháztartási törvény egyaránt 
meghatározza a vállalkozási tevékenység feltételeit: 

• nem veszélyezteti az alaptevékenységet, 
• az alapító okirat keretei között végzi, 
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• az ebből származó bevételeket és kiadásokat elkülönítetten számolják el, 
• veszteséget nem okozhat, 
• túlzott mértékű tevékenység esetén korlátozni kell. 

Költségvetési szervek alapítási módja: A költségvetési szervek alapításának két 
módja van: jogszabállyal vagy határozattal. A jogszabályi, és határozati alapításnál is 
szükséges alapító okirat elfogadása és elkészítése. Jogszabállyal általában közhatalmi 
költségvetési szerveket hoznak létre, mint például egy minisztérium. Határozattal 
egyéb közszolgáltató költségvetési szerveket alapítanak, mint például általános 
iskola, kórház. 

Költségvetési szervek alapítók szerinti fajtái: Az alapítók szerint a költségvetési 
szervek hat fajtáját különíthetjük el: 

• központi költségvetési szerv (pl.: minisztérium), 
• társadalombiztosítási költségvetési szerv (pl.: Országos Egészségbiztosítási 

Pénztár), 
• helyi önkormányzati költségvetési szerv (pl.: polgármesteri hivatal), 
• helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, 
• országos kisebbségi önkormányzati költségvetési szerv, 
• köztestületi költségvetési szerv (pl.: a Magyar Tudományos Akadémia által 

létrehozott költségvetési szerv). 

Költségvetési szervek befizetési kötelezettsége: A költségvetési szerveknek 
vállalkozási tevékenységükből keletkező eredményük után a központi költségvetés 
részére befizetési kötelezettségük van. Ennek százalékos mértéke megegyezik a 
társasági adó mindenkori mértékével. 

Költségvetési szervek regisztrációja: A költségvetési szerv a Magyar Államkincstár 
által vezetett törzskönyvi nyilvántartásban történő bejegyzéssel jön létre. Ez egy 
közhitelű nyilvántartás, a benne szereplő adatok nyilvánosak, azt bárki 
megtekintheti. 

Költségvetési törvény elfogadása: A költségvetési törvény elfogadása a költségvetési 
eljárás parlamenti szakasza, amelynek keretében két szakaszban megtárgyalja az 
Országgyűlés a költségvetési törvény javaslatát. A költségvetési vitában fontos 
szerepe van a Költségvetési Bizottságnak, amely a módosító javaslatokat összefogja 
és segíti az Országgyűlés munkáját. 

Költségvetési törvényjavaslat elkészítése: A pénzügyminiszter az egyeztetett 
költségvetési javaslat alapján elkészíti a költségvetési törvényjavaslat tervezetét és 
augusztus 31-ig (országgyűlési képviselői választások idején október 15-ig) a 
Kormány elé terjeszti. A Kormány jóváhagyása után véglegesíti ezt és kialakítja a 
költségvetési törvényjavaslatot, amelyet szeptember 30-ig (az országgyűlési 
választások évében október 31-ig) a pénzügyminiszter a Kormány nevében az 
Országgyűlés elé terjeszt. 
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Kommunikációs szféra: A kommunikációs szféra tartalmazza a materiális, a 
szociális és a mentális szférán belüli és egymás közti visszacsatolást, strukturális és 
funkcionális információcserét biztosító médiumokat (beszéd, írás, kép, mimika stb.).8 

Kompetencia: A munkavégzéshez szükséges szakértelem, készség, képesség, 
motiváció, tulajdonságok összessége, amelyek a munkakör betöltésétől elvárt 
eredményeket biztosítják. 

Konstruktív bizalmatlansági indítvány: Az országgyűlési képviselők legalább 
egyötöde a miniszterelnökkel szemben írásban – a miniszterelnöki tisztségre jelölt 
személy egyidejű megjelölésével – bizalmatlansági indítványt nyújthat be. Ha az 
indítvány alapján a képviselők többsége bizalmatlanságát fejezi ki, az új 
miniszterelnöknek jelölt személyt megválasztottnak kell tekinteni. 

Kontradiktórius: Az alperes nem ért egyet a felperes állításával – ellentmondás van 
köztük. 

Konvergencia-kritériumok: A konvergencia-kritériumok az Európai Uniót létrehozó 
Maastrichti Szerződésben felsorolt feltételek, amelyeket az EU-tagállamoknak 
teljesíteniük kell az Európai Gazdasági és Monetáris Unió harmadik szakaszába való 
belépéshez és az euró bevezetéséhez. A kritériumok az inflációt, a kamatlábat, a 
költségvetési deficitet, az államadósság arányát, valamint az árfolyam stabilitását 
érintik elsősorban. (lásd bővebben: Maastrichti kritériumok) 

Könyvvizsgáló: A vállalkozás belső számviteli adatainak valódiságát ellenőrzi, a cég 
adatai alapján megállapítja a vagyon- és nyereségmérleget. 

Körjegyzőség: Alakításáról az érdekelt települések képviselő-testületei állapodnak 
meg. A körjegyzőt a képviselő-testületek együttes ülése nevezi ki. A körjegyző 
kinevezéséhez a körjegyzőséghez tartozó képviselő-testületek mindegyikének 
minősített többséggel hozott egybehangzó döntése szükséges. 
A körjegyző vagy megbízottja köteles mindegyik képviselő-testület ülésén részt 
venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni és évente beszámolni minden 
képviselő-testületnek a körjegyzőség munkájáról, valamint személyesen vagy 
megbízottja útján hetente legalább egy napon köteles minden községben 
ügyfélfogadást tartani. 
A körjegyzőség működésének ellenőrzését, a feladatok egyeztetését az érdekelt 
községek polgármesterei együttesen végzik. 
A körjegyzőséghez csatlakozni január elsejével lehet, az abból való kiválást legalább 
hat hónappal korábban kell eldönteni az abban résztvevő település képviselő-
testületének. Körjegyzőségekben a polgármesteri hivatal feladatait a körjegyzőség 
látja el. 

Korlátolt felelősségű társaság (Kft.): A tagok törzstőkéjéből jön létre, a tagok 
felelőssége csak a társaságba bevitt vagyonuk mértékéig terjed. 

Kormány: Az államigazgatás élén a Kormány, mint testület áll, mely hatásköre az 
államigazgatási feladatok egészét átfogja, funkciója azonban elsősorban az irányítás 
és a koordináció (általános hatáskörű központi irányító szerv). A Kormány 

                                                 
8 Irodalom: Benkes Mihály (szerk.), Civilizációk és vallások. Budapest, Cégér K., 1994 
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miniszterelnökből és miniszterekből áll. A Kormány összetételét a minisztériumok 
felsorolásával külön törvény határozza meg. 

A Kormány aktusfelülvizsgálata: A Kormánynak az a hatásköre, amelynél fogva az 
államigazgatási szervek törvénysértő döntéseit megváltoztatja vagy megsemmisíti. 
Ez a hatáskör azonban nem terjed ki a jogszabályokra. 

Kormányforma: A végrehajtó hatalom gyakorlójának személyét és gyakorlásának 
módját fejezi ki, azt mutatja meg, hogy milyen a végrehajtó hatalom szerveinek 
egymáshoz és a választópolgárokhoz való viszonya. 

Kormányhivatal: törvény által létrehozott, a Kormány irányítása alatt működő 
központi államigazgatási szerv, melynek felügyeletét a miniszterelnök által kijelölt 
miniszter látja el. 
Kormányhivatalok felsorolása: 

• Központi Statisztikai Hivatal, 
• Magyar Energia Hivatal, 
• Országos Atomenergia Hivatal, 
• Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
• Nemzeti Adó- és Vámhivatal. 

Kormányülésen részt vevő egyéb személyek: A Kormány ülésén a kormánytagokon 
kívül tanácskozási joggal részt vesznek az állandó meghívottak, azok, akik az ülésre 
előterjesztést nyújtottak be és a miniszterelnök által meghívott személyek. A 
meghívás személyre szólóan történik, az ülésen csak a meghívott vehet részt. 

A Kormány ülésére állandó meghívottak: a miniszterelnök kabinetfőnöke, a 
Miniszterelnöki Hivatal általános államtitkára, valamint jogi és közigazgatási 
államtitkára, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter kabinetfőnöke és a 
kormányszóvivő(k). A feladatkörét érintő napirendi pontok tárgyalásához a Magyar 
Nemzeti Bank elnökét meg kell hívni. 

Kormányprogram: A kormány által meghirdetett társadalom- és gazdaságpolitikai 
stratégiai célok gyűjteménye. 

Kormánytisztviselő: a kormánytisztviselőkről szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya 
alá tartozó közigazgatási dolgozók. A központi államigazgatási szervek, valamint a 
kormányhivatalok és a központi hivatalok területi, helyi szerve, a megyei, fővárosi 
kormányhivatal, a Rendőrség, a Vám- és Pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtás és a 
katasztrófavédelem szervei által foglalkoztatott közigazgatási dolgozók az 
ügykezelők és a fizikai alkalmazottak kivételével. Kormánytisztviselői jogállású a 
közigazgatási államtitkár és helyettes államtitkár is. 

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal: A Kormány külön belső ellenőrzési szervet hozott 
létre az ellenőrzési feladat hatékony ellátása érdekében, a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatalt (KEHI). A Hivatal fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan 
gazdálkodó központi költségvetési szerv, amely a Pénzügyminisztérium fejezetben 
önálló címet alkot. A KEHI székhelye Budapest, élén elnök áll, akit feladatai 
ellátásában helyettesek segítenek. A KEHI központi hivatal, irányítását a 
pénzügyminiszter látja el. Hatásköre rendkívül széleskörű, kiterjed: 

• a központi költségvetés, 
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• az elkülönített állami pénzalapok, 
• a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai, 
• a központi költségvetési szervekre. 

A központi költségvetésből, alapokból, illetve nemzetközi szerződésekből eredő 
támogatások esetén a pénzeszközök felhasználását ellenőrzi. Ebben az esetben 
ellenőrzést végezhet gazdálkodó szervezeteknél, közalapítványoknál, 
alapítványoknál, megyei, térségi és regionális területfejlesztési tanácsoknál. 
A Hivatal ellenőrzési hatásköre azonban nem terjed ki egyes fejezetekre (az 
Országgyűlésre, az Alkotmánybíróságra, az Állami Számvevőszékre, Köztársasági 
Elnökségre, az Országgyűlési Biztosok Hivatalára, a Bíróságokra, a Magyar 
Köztársaság Ügyészségére, a Gazdasági Versenyhivatalra), illetve a Magyar Nemzeti 
Bankra. 

Kormányzati javak: Az állam működéséhez szükséges termékek (honvédelmi, 
rendvédelmi eszközök, az államigazgatás anyagi feltételei), valamint azon közjavak, 
amelyeket az állam nyújt a társadalom számára (közutak, közegészségügy, 
közoktatás, kutatás). 

A korrupció elleni küzdelem megoszlik a különböző állami szervek között: 
• Állami Számvevőszék – közpénzek elköltésének, állami támogatások 

felhasználásának ellenőrzése,9 
•  Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata – rendőrök, vám és pénzügyőrök 

korrupciós cselekményeinek felderítése,10 
• Gazdasági Versenyhivatal – a piacot torzító korrupciós megállapodások 

felderítése és bírságolása ,11 
• Közbeszerzési Döntőbizottság – közbeszerzési jogviták eldöntése, 12 
• Adatvédelmi Biztos – a közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása.13 

Környezeti degradáció: A környezetkárosodás több okra visszavezethető folyamat, 
amely a múlt század derekán intenzív szakaszába lépett. Az eltelt több mint fél 
évszázadban a degradáció főbb okai a következők: a népességrobbanás, a 
világgazdaság húszszoros növekedése, az ásványi eredetű energiahordozók 
megharmincszorozódott fogyasztása, az ipari termelés ugrásszerű fokozódása, az 
emberiség, a kormányzatok és a magánszereplők nemtörődömsége, s parttalan 
növekedés trendje ökológiai világválsággal fenyeget. 

Környezetvédelem: A modern állam egyik alapfunkciója, mely az emberi környezet 
kialakítását és biztonságát célozza, hathatós korlátokat állít az ökoszisztéma 
megterhelésének és használatának gyakorlatában. 

Körzeti jellegű közszolgáltatások: Amelyek a megye egész területére, vagy nagy 
részére kiterjednek, s ahol a szolgáltatást igénybe vevők többsége nem a szolgáltatást 
nyújtó intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat területén lakik. 

                                                 
9 http://www.asz.hu/ASZ/www.nsf/index.html 
10 http://www.bm.hu/rszvsz/ 
11 http://www.gvh.hu/gvh/alpha 
12 http://www.kozbeszerzes.hu/nid/KDB 
13 http://abiweb.obh.hu 
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Kötelezettségvállalás: Kötelezettségvállalás a költségvetési szerv feladatainak 
ellátását, végrehajtását szolgáló, a kiadásokra vonatkozó fizetési vagy más teljesítési 
kötelezettség vállalása. A kötelezettségvállalás egyrészt a folyamat összefoglaló 
elnevezése, másrészt a folyamat első lépésének az elnevezése. A 
kötelezettségvállalást szélesebb értelemben folyamatként kell értelmezni, amelynek 
keretében a költségvetési szerv teljesíti kiadásait. 

Kötelező jegybanki tartalék: Valamennyi pénzintézet köteles az összes forint- és 
devizaforrása után a Jegybank által meghatározott százalékban (ez az ún. 
tartalékráta) tartalékot képezni, és azt a Jegybankhoz átutalni. A tartalékráta 
változtatásával befolyásolható a pénzintézeteknél maradó, és onnan forgalomba 
kerülő pénz mennyisége; illetve ezáltal a pénzintézeti kamatok nagysága. 

Kötelező kiírni a helyi népszavazást, ha az: 
• település más megyéhez csatolására irányul, 
• községegyesítésre vagy ennek megszűntetésére vonatkozik, 
• új község alakítását kezdeményezi, 
• lakott területrész átadása, átvétele, cseréje előtt, 
• társult képviselő-testület alakítása, vagy az ebből való kiválás esetén, 
• más, a helyi rendeletben meghatározott ügyben. 

Kötvény: Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsátója (az adós) arra 
vállal kötelezettséget, hogy a kötvénybe megjelölt pénzösszeget valamint annak előre 
meghatározott kamatát a kötvény mindenkori tulajdonosának a kötvényben 
megjelölt időben és módon megfizeti. A kötvény forgatható értékpapír. 

Köz/magán fejlesztési megállapodások, szervezetek létrehozása: Ennek során pl. a 
nagy tőkeigényt kívánó közösségi beruházások megvalósításába bevonják a 
magántőkét is (szennyvíztisztítók építése, városrehabilitáció). Ilyenkor a beruházók 
hitelezik meg a költségeket, amelyre az önkormányzat vállal visszafizetési garanciát, 
amelyet a majdan befolyó díjakból fizet vissza. 

Közalkalmazotti jogviszonyok: A közalkalmazotti jogviszonyok közös szabálya a 
közalkalmazottak jogállására vonatkozó 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.), de az egyes 
ágazati specialitásokat külön törvények állapítják meg, pl. közoktatási, felsőoktatási 
törvény. 

Közbeszerzés: A közbeszerzés az állami, önkormányzati szektor közbeszerzésre 
kötelezett ajánlatkérőinek szigorúan formalizált beszerzési folyamata, melynek célja 
az összességében legjobb ajánlat kiválasztása, ezáltal a közpénzek hatékony és 
átlátható elköltése. 

Közbeszerzési kötelezettségvállalás elve: Minden olyan kötelezettségvállalásra, 
amely közbeszerzésnek minősül, alkalmazni kell a 2003. évi CXXIX. Törvény – a 
közbeszerzésekről – feltételeit. 

Közbevétel: A magángazdaságból elvont és az állami költségvetésbe befizetett 
összegek, amelyeket külön jogszabályban meghatározott formában lehet beszedni. 
Fajtái: adó, illeték, díj, hozzájárulás, járulék, bírság. 
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Középszintű közszolgáltatások: Többek között gondoskodni kell a középiskolai, 
szakiskolai és kollégiumi ellátásról, levéltár, megyei könyvtár működtetéséről, az 
egészségügyi szakrendelések (szemészet, belgyógyászat, stb.) biztosításáról. 

Közérdek: A közösség, a társadalom java, közös érdeke, aminek meghatározása 
elméletileg és gyakorlatilag is nehéz. Elsődlegesen a politikai rendszer szolgál a 
közérdek meghatározására. 

Közérdekből nyilvános adat: A közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden 
olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény 
közérdekből elrendeli. (Avtv. 2. § 5.) 

Közérdekű adat: Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint 
jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy 
kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma 
alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, 
függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől. (Avtv. 2. § 4.) 

Közfeladat (állami feladat): A közszükségletek kielégítése érdekében kifejtett 
tevékenység. 
Fajtái lehetnek: 

1.  
• központi, 
• helyi. 

2.  
• állami, 
• önkormányzati, 
• non-profit szervetekhez kötődő. 

Főbb állami feladatok, amelyek meghatározzák az állami kiadások (közkiadások) 
körét: 
Például: 

• közegészségügy, 
• közoktatás, 
• honvédelem, 
• kulturális feladatok, 
• hatósági feladatok, 
• környezetvédelem, 
• szociális feladatok – társadalombiztosítás. 

Közhatalmi költségvetési szerv: Közhatalmi költségvetési szerv, amelyet a 
jogszabály alaptevékenységként közhatalmi jogosítvánnyal ruház fel, vagy ilyen 
jogosítvány gyakorlására közjogi kötelezettséget állapít meg, illetve amelynek 
jogszabály alapján alaptevékenységként közhatalom gyakorlásában kell 
közreműködnie. A költségvetési szervekről szóló jogszabály tételesen meghatározza, 
hogy mely költségvetési szervekből lesznek mindenképpen közhatalmi költségvetési 
szervek. Ilyenek többek között az igazságszolgáltatási, ügyészi, rendvédelmi szervek, 
illetve az önkormányzati hivatalok. 

Közhatalom: A közhatalom egy olyan eszközrendszer, amelynek birtokában a 
közigazgatási szervek a társadalom többi tagjával szemben felléphetnek, és 
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akaratukat rájuk kényszeríthetik. A közigazgatás közhatalom birtokában kötelező 
általános magatartási szabályokat állapít meg (jogalkotás), kötelező egyedi aktusokat 
bocsát ki (pl. engedélyez, bírságol). Megjegyzés: közhatalommal nemcsak a 
közigazgatási szervek, hanem más állami szervek is rendelkeznek (pl. Országgyűlés, 
bíróságok).  

Közhiteles nyilvántartás: A jogban azokat az állami nyilvántartásokat tekintik 
közhitelesnek, amelyek hitelesen tanúsítják az abban bejegyzett jogok és tények 
fennállását. Ez azt jelenti, hogy a bejegyzett adatok, jogok és tények helyességét és a 
valósággal való egyezőségét az ellenkező bizonyításáig ,,vélelmezni” kell. 

Közhivatali összeférhetetlenség: Az összeférhetetlenségre vonatkozó jogi normák 
biztosítják a képviselő függetlenségét, a nem kívánatos befolyásoktól való 
mentességét, így tilos meghatározott - jellemzően más hatalmi ágakhoz tartozó - 
tisztségek, meghatározott foglalkozások és a képviselői megbízatás egyidejű 
betöltése. 

Közigazgatás: A közigazgatás azon szervezetek összessége, amelyek közhatalmat 
gyakorolnak, az állam vagy az önkormányzat nevében közfeladatokat látnak el és 
jogszabályokat hajtanak végre. A helyi közügyekben az önkormányzati 
közigazgatás, az országos jelentőségű ügyekben a központi közigazgatás jár el. Az 
egyes közigazgatási szervek, szervezetek hatalmát területi szempontból az 
illetékességük, az általuk lefolytatható eljárások típusa szempontjából a hatáskörük 
határozza meg. A közigazgatási eljárást hivatalból vagy a közigazgatás ügyfeleinek 
kérelmére a köztisztviselők folytatják le. 

Közigazgatási államtitkári értekezlet: Az a testület, amely a tervezetnek a Kormány 
ülésére történő benyújtásáról dönt. Tagjai a közigazgatási államtitkárok. 

Közigazgatási alapvizsga: A közigazgatási vizsgarendszerbe tartozó, a pályán 
maradást biztosító szakmai vizsga. A köztisztviselők döntő többsége besorolási 
osztályától függően, a közszolgálati jogviszony kezdetétől számított egy vagy két 
éven belül köteles letenni. A vizsga alóli mentesülést biztosító végzettségeket, pl. 
jogi, igazgatásszervezői diploma a törvény rögzíti. Az ügykezelőknek ügykezelői 
alapvizsgát kell tenniük. Amennyiben a kötelezett a meghatározott határidőn belül 
nem tesz sikeres alapvizsgát, közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva 
megszűnik. A közigazgatási alapvizsgát 2009-től fokozatosan a közigazgatási 
versenyvizsga váltja fel. 

Közigazgatási bíráskodás: A hagyományos értelembe vett igazságszolgáltatási 
tevékenység a XIX. század második felétől kibővült a közigazgatási határozatok 
felülvizsgálatával az un. közigazgatási bíráskodással. A közigazgatási bíráskodás 
során az egyedi közigazgatási hatósági határozatok törvényességének vizsgálatán 
keresztül a végrehajtó hatalom működése kerül bírósági kontroll alá. 

Közigazgatási hatóság: A közigazgatási döntés (határozat vagy végzés) 
meghozatalára jogosult szerv, szervezet, vagy személy. 

Közigazgatási hatósági eljárás: A közigazgatási szerv által hozott közigazgatási 
döntés meghozatalát megelőző eljárás. 
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Közigazgatási hatósági jegyzőkönyv: Olyan dokumentum, amely különböző eljárási 
cselekmények rögzítésére szolgál. Így különösen az ügyfél, a tanú, a szakértő 
meghallgatásáról, a szemle lefolytatásáról, a helyszíni ellenőrzésről és a tárgyalásról, 
valamint a szóban előterjesztett kérelemről kell felvenni vagy helyette a 
cselekményről hangfelvételt, vagy kép- és hangfelvételt kell készíteni. 

Közigazgatási közszolgálati jogviszonyok: A köztisztviselői jogviszony [1992. évi 
XXIII. törvény (Ktv.)], az állami vezetői szolgálati jogviszony [a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény] és a polgármesteri foglalkoztatási 
jogviszony [a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény]. 

Közigazgatási per: Az a polgári peres eljárás, amelyben a bíróság a közigazgatási 
határozatok törvényességét vizsgálja felül. 

Közigazgatási szakvizsga: A közigazgatási vizsgarendszerbe tartozó, a pálya 
előmenetelt szolgáló szakmai vizsga. Csak a felsőfokú végzettségű, a vezetők 
kivételével legalább két év közigazgatási gyakorlattal rendelkező köztisztviselők 
kötelesek letenni a vizsgát a tanácsosi besorolási fokozatba kerüléshez. A 
vizsgakötelezettség teljesítésének elmaradása a közszolgálati jogviszonyt ugyan nem 
érinti, de az előmenetel megakad. 

Közigazgatási személyi állomány: A közigazgatási szervezetrendszerben – 
államigazgatás, önkormányzati igazgatás - tevékenykedő tisztviselők, politikusok 
(önkormányzati képviselők, hatósági ügyintézők, stb.). 

Közigazgatási szerv: A közigazgatási határozat meghozatalára jogosult szerv, 
szervezet vagy személy. A Ktv. hatálya alá tartozó szervek jegyzékét az 1085/2004. 
(VIII. 27.) Korm. határozat tartalmazza. 

Közigazgatási versenyvizsga: Sajátos felvételi vizsga, amelynek célja, hogy a 
közigazgatásba jelentkezők alkalmasságát értékelje, s közöttük eredményük alapján 
sorrendet állapítson meg. 
Ismeretes az a formája is, amikor a belső előmenetel érdekében teljesítik (belső 
versenyvizsga). 

Közintézet: A közintézet alaptevékenysége szerint egészségügyi, felsőoktatási, 
tudományos kutatási, fejlesztési, művészeti, környezetvédelmi, természetvédelmi, 
vízügyi, sportcélú, vagy informatikai szolgáltatást végző költségvetési szerv, illetve 
országos jelentőségű közgyűjtemény. 

Közintézmény: A közintézmény gyűjtő kategória, ide tartoznak a más altípusba nem 
tartozó költségvetési szervek, illetve az egyes szellemi közszolgáltatást, gazdasági-
pénzügyi, műszaki ellátást alaptevékenységként végző költségvetési szervek. (Ide 
tartozik a közoktatás, szakképzés, szociális gyermek és ifjúságvédelem, 
közgyűjtemény, közművelődés.) 

Közjó: A társadalom, a közösség érdeke, java, boldogulása, jóléte.  

Közkiadás: Minden állami bevételből finanszírozott kiadás, amely a közfeladatok 
ellátása során merül fel. 
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Közmeghallgatás: Évente legalább egyszer megtartott, speciális képviselő-testületi 
ülés, amelyen a választópolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 
közvetlenül a testület előtt közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. A 
közmeghallatás alkalmával a képviselő-testületnek határozatképesen jelen kell 
lennie. 
A közmeghallgatás az egyéb fórumoktól (pl. falugyűlés, község-, várospolitikai 
fórum, városrész-tanácskozások, stb.) az különbözteti meg, hogy az egyéb 
rendezvényeken nincs jelen a határozatképes testület. 

Közpénz: Az államháztartás alrendszereibe tartozó pénzeszközök. 

Közpolitika vagy szakpolitika (esetleg: Kormányzati stratégia): Egy társadalmi 
kérdéssel kapcsolatban elfoglalt álláspont, amelyben együttesen vannak jelen a tény- 
és értékelemek. A szakpolitika magában foglalja (a) az adott társadalmi kérdés 
(tipikusan: társadalmi probléma) értelmezését, (b) az azzal kapcsolatos 
preferenciákat (mit szeretnénk elérni?), és (c) az eszközöket (hogyan akarom elérni). 
Így pl. a munkanélküliség problémáját (a) értelmezhetjük úgy, mint ami alapvetően 
az érintettek nem megfelelő képzettségéből következik. (b) Ez esetben az általános 
célból (csökkenjen a munkanélküliség) következően a megfelelő képzettség 
biztosítására törekszünk, amit (c) állami képzési programokkal érnénk el, s ehhez 
biztosítjuk a szükséges anyagi, személyi, technikai erőforrásokat. 

Közpolitikai folyamat, közpolitikai ciklus: (lásd még: állami-politikai 
döntéshozatal): Folyamat, amelynek során (1) a döntés szükségessége felmerül, 
általában: tudatosul, problematizálódik egy társadalmi probléma, (2) értelmezik a 
problémát (milyen okai, következményei vannak), (3) meghatározzák, majd 
értelmezik, értékelik a főbb alternatívákat (a politikai preferenciák szempontjai 
szerint), (4) döntést hoznak, (5) előkészítik a döntés megvalósítását, (6) megvalósítják 
a döntést, majd (7) ellenőrzik annak társadalmi hatását. A folyamatot egy körben 
szokták ábrázolni jelezve annak ciklikus jellegét. 

Központi államigazgatási szervek: 
• a Kormány, 
• a kormánybizottságok, 
• a Miniszterelnökség, 
• a minisztériumok, 
• az autonóm államigazgatási szervek, 
• a kormányhivatalok, 
• a központi hivatalok, 
• a rendvédelmi szervek országos parancsnokságai. 

Központi bank / Jegybank: A jegybank, más néven központi bank egy adott ország 
vagy országcsoport monetáris politikájáért felelős intézmény. Legfontosabb feladata 
általában a fizetőeszköz értékének megőrzése; ez a mai modern jegybankok esetében 
leggyakrabban az infláció alacsony szinten tartását, az árak stabilitásának biztosítását 
jelenti. A jegybankok élén általában elnök, vagy kormányzó áll. A legtöbb központi 
bank állami tulajdonban van, ugyanakkor a modern jegybankok esetében intézményi 
garanciák biztosítják a monetáris döntéshozatal függetlenségét a politikától. 
Magyarország központi bankja a Magyar Nemzeti Bank. 
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Központi hivatal: kormányrendelet által létrehozott, miniszter irányítása alatt 
működő központi államigazgatási szerv. A központi hivatalok taxatív felsorolását 
nem tartalmazza jogszabály. Központi hivatalok pl. az Országos Munkavédelmi és 
Munkaügyi Főfelügyelőség, a Foglalkoztatási Hivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság, az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, az 
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Országos Tisztifőorvosi Hivatala, a 
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal, az Oktatási Hivatal, a Nemzeti Közlekedési 
Hatóság, a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, a Nemzeti Államigazgatási 
Központ, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, az és Elektronikus 
Közszolgáltatások Központi Hivatala. 

Központi költségvetés: Az államháztartás legfőbb és legismertebb eleme a központi 
költségvetés. A költségvetés a kormány által elkészített és az Országgyűlés által 
módosításokkal törvényként elfogadott éves pénzügyi terv. 

A központi költségvetés bevételei: A bevételek főbb csoportjai: 
• gazdálkodó szervezetek befizetései (például társasági adó), 
• fogyasztáshoz kapcsolódó adók (például általános forgalmi adó), 
• lakosság befizetései (például személyi jövedelemadó), 
• költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei, 
• az államháztartás alrendszereinek befizetése (például helyi önkormányzatok 

befizetése), 
• állami vagyonnal kapcsolatos befizetések, 
• egyéb bevételek, 
• adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek, 
• egyéb uniós bevételek. 

A központi költségvetés kiadásai: A kiadások főbb csoportjai: 
• egyedi és normatív támogatások, 
• közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása, 
• fogyasztói árkiegészítés, 
• lakásépítési támogatások, 
• családi támogatások, szociális juttatások (például jövedelem kiegészítő 

szociális támogatás), 
• költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai, 
• az államháztartás alrendszereinek támogatása, 
• társadalmi önszerveződések támogatása, 
• nemzetközi pénzügyi kapcsolatok kiadásai, 
• adósságszolgálat, 
• állami vagyonnal kapcsolatos kiadások, 
• kormányzati rendkívüli és egyéb kiadások, 
• állam által vállalt kezesség érvényesítése, 
• adósságátvállalás, 
• hozzájárulás az Európai Unió költségvetéséhez. 

Központi költségvetés tervezése: Az állam gazdálkodásának és működésének 
pénzügyi kereteit részletesen a mindenkori éves költségvetési törvények határozzák 
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meg. A központi költségvetés elkészítéséért és az Országgyűlés elé történő 
beterjesztéséért a Kormány felelős, a Kormányon belül pedig az államháztartásért 
felelős miniszter (jelenleg a pénzügyminiszter) felelős az állami pénzügyekért a 
tervezéstől a végrehajtásig. A tervezésben továbbá részt vesznek a fejezet felügyeletét 
ellátó szervek vezetői, az önkormányzatokat pedig az önkormányzatokat felügyelő 
miniszter képviseli. 

Központi költségvetést terhelő hiány finanszírozása: A központi költségvetést 
terhelő hiány finanszírozása érdekében az ÁKK Rt. szervezi az állampapír-
kibocsátásokat, hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat, továbbá értékpapír-
műveleteket végez, állampapírokat elad, vásárol, kölcsönöz. 

Központi Nukleáris Alap: A Központi Nukleáris Alapot az atomenergiáról szóló 
törvény (1996. évi CVI. tv.) hozta létre. Az alap létrehozásának célja a radioaktív 
hulladékok végleges elhelyezésének a biztosítása, a kiégett üzemanyag átmeneti és 
végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítése, üzemeltetése, nukleáris 
létesítmények leszerelésének finanszírozása. Az alap bevételeit a nukleáris 
tevékenységet végzők (Paksi Atomerőmű) befizetései és a költségvetési támogatások 
képezik. 

Központi rendszer: A Kormány által létrehozott és működtetett, a társadalom tagjai 
számára nyílt, vagyis korlátozás-mentesen (szabadon) igénybe vehető elektronikus 
információs és szolgáltató rendszer. 14 

Községgé nyilvánítás: A helyi választópolgárok kezdeményezésére történhet az 
olyan elkülönült, legalább háromszáz lakosú lakott településrészből, amely feltételei 
alapján képes az önkormányzati jogok gyakorlására, a kötelezően ellátandó 
önkormányzati feladatok teljesítésére a szolgáltatások színvonalának csökkenése 
nélkül. A községalakítási kezdeményezésről a köztársasági elnök dönt. 

Közszféra – magánszféra: A 19. század elején megjelenő gondolat. Eszerint a 
társadalmon belül elkülöníthető és elkülönítendő a közszféra a magánszférától. A 
közszférában zajlik a közügyekkel kapcsolatos vita; itt dőlnek el a közügyek. Ez a 
szféra a közösség egészével kapcsolatos döntések meghozatalának és 
végrehajtásának világa. A magánszféra ezzel szemben az egyének és kisebb 
közösségeik, az egyének által „alulról” létrehozott szerveződések világa. Ide tartozik 
a család és baráti társaság, a klubok, egyesületek. Másfelől ide tartoznak a piaci 
szereplők, a vállalatok is. 

Közszolgálat: A közszolgálat olyan sajátos tevékenység, amelynek ellátása során a 
munkavégzés a köz érdekében történik. Aki közfeladatot lát el, azt közszolgálatban 
állónak kell tekinteni. A közszolgálatra irányuló jogviszony munkavégzés céljából 
létesített különleges jogviszony, amely az állam, illetve az önkormányzat nevében 
létesül. Alanyai: a közigazgatási szerv, mint munkáltató, valamint a köztisztviselő, 
illetve az ügykezelő, mint munkavállaló. 

Közszolgálati érdekképviselet: A köztisztviselő szabadon csatlakozhat 
szakszervezethez, kamarához, stb. és azoknál tisztséget is vállalhat. A közszolgálati 
jogviszonyban foglalkoztatottak országos érdekképviseleti fóruma az Országos 
                                                 
14 www.magyarorszag.hu 
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Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács. A köztisztviselői érdekképviseleti, 
érdekvédelmi egyeztetés fórumai a Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács és az 
Országos Önkormányzati Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács. Érdekképviseleti 
jogosítványaikat a törvény szabályozza [Ktv. 65-66. §]. 

Közszolgálati etika: Az üzleti szférától átvett megoldások és eljárások elterjedésével 
egyre inkább elmosódik a közszféra és a magánszféra közötti határvonal, amely 
gyakran a két szektor egymástól eltérő erkölcsi értékeinek konfliktusához vezet. A 
konfliktusos helyzet választásra kényszerítheti a köztisztviselőket, mert, míg a 
hagyományos bürokratikus értékekre – mint pl. a törvényességre, a pontosságra, a 
szakszerűségre – figyelemmel teszik a dolgukat, addig a szolgáltató közigazgatás új, 
más értékeket helyez előtérbe, mint pl. a költséghatékonyságot, gyorsaságot. 

Közszolgálati jogviszonyok: A közszolgálathoz tartozó foglalkoztatási jogviszonyok 
összessége. 

A közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elve: Közszolgáltatásnak 
nevezzük mindazokat a szolgáltatásokat, amelyeket valamely közösség (állam, 
társadalom, önkormányzat) a tagjai számára biztosít, ezáltal az adott szolgáltatásokat 
nem egyénileg kell megteremteni. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 
elve azt fejezi ki, hogy a közösség által biztosított szolgáltatások a közösség minden 
tagját egyenlő mértékben illetik meg. Például: a közoktatás egyaránt megilleti a jó és 
rossz jövedelmi, vagyoni helyzetben élő családok gyermekeit. 

Közszolgáltatás: Olyan, mindenki számára azonos feltételekkel nyújtott közösségi 
szolgáltatás, amely megszervezéséért az állam és/vagy önkormányzat felelős, s a 
szolgáltatás legalább egy részét a költségvetés finanszírozza. (Közszolgáltatás pl. 
közoktatási intézmények, könyvtár, múzeum fenntartása, egészségügyi és szociális 
intézmények működtetése, az ivóvíz és szennyvízkezelés, hulladékgyűjtés és –
gazdálkodás, a közterületek tisztítása, köztemető fenntartása, stb.) 

Közszolgáltatások állami befolyásolása: Azt jelenti, hogy 
• az államnak folyamatosan biztosítania kell a szolgáltatást akkor is, ha azt a 

piaci szereplők nem vállalják, 
• minimális szintjét mindenki számára hozzáférhetővé kell tenni, s a 

szolgáltatás árát maga az állam befolyásolhatja (hatósági ár), 
• az államnak a szolgáltatókat ellenőriznie kell egyrészt a fogyasztók védelme, 

másrészt a szolgáltatók közötti viszony átláthatósága miatt. 

Közszolgáltató költségvetési szerv: A közszolgáltató költségvetési szerv szellemi 
típusú (például kutatás-fejlesztés, oktatás), illetve fizikai-technikai típusú (például 
településgazdálkodás, karbantartó, fenntartási) jellegű szolgáltatást nyújt 
alaptevékenységként, amely szolgáltatások nem járnak a közhatalom gyakorlásával. 
A közszolgáltató költségvetési szervnek négy altípusa van: 

• közintézmény, 
• a közintézet, 
• a vállalkozó közintézet, 
• közüzem. 
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Közszükséglet: A társadalom egészének részéről megnyilvánuló igények, amelyek 
állami feladatokban nyilvánulnak meg. (Az Alkotmány szerint ilyenek például az 
egészségügyi alapellátás, felsőoktatás, környezetvédelem.) 

Köztársasági elnök: A Magyar Köztársaság Alkotmánya III. fejezete szerint kifejezi a 
nemzet egységét és őrködik az államszervezet demokratikus működése felett. 
Köztársasági elnökké megválasztható minden választójoggal rendelkező magyar 
állampolgár, aki a választás napjáig a harmincötödik életévét betöltötte. 

A köztársasági elnök a Magyar Honvédség főparancsnoka: Az Alkotmánybíróság 
határozata szerint a főparancsnok a Magyar Honvédségen kívül áll, annak nem 
vezetője, hanem irányítója. Az irányításra vonatkozó hatásköre közjogilag nem 
különbözik egyéb kinevezési, jóváhagyási, megerősítési jogköreitől. Az Alkotmány 
nem is nevesíti, hogy az elnök hatáskörén belül melyek a „főhadúri” jogosítványok. 
Az Alkotmányon kívül a honvédelmi törvény is rendelkezik a Magyar Honvédség 
irányításáról. A Magyar Honvédség irányítására – az Alkotmányban meghatározott 
keretek között - kizárólag az Országgyűlés, a köztársasági elnök, a Kormány, 
továbbá a honvédelmi miniszter, valamint egyes honvédelmi feladatok 
végrehajtásának irányítására – feladat és hatáskörének megfelelően – az illetékes 
miniszter jogosult. A rendkívüli állapot (hadiállapot vagy háborús veszély) esetén az 
Országgyűlés által létrehozott Honvédelmi Tanács, amelynek a köztársasági elnök az 
elnöke, dönt a Magyar Honvédség alkalmazásáról. 

A köztársasági elnök az Országgyűlés ülésszakát elnapolhatja: A köztársasági 
elnök az Országgyűlés ülését egy ülésszak alatt egy alkalommal legfeljebb 30 napra 
elnapolhatja; az elnapolás – bár szintén nem ellenjegyzéshez kötött – korlátozott 
hatáskör, mert az elnapolás ideje alatt a képviselők egyötödének kezdeményezésére 
az Országgyűlést össze kell hívni. 

A köztársasági elnök az Országgyűlést feloszlathatja: Behatárolt döntési hatáskör a 
Parlament feloszlatásának joga; erre a köztársasági elnök csak akkor jogosult, ha az 
Országgyűlés – ugyanazon Országgyűlés megbízatása idején – tizenkét hónapon 
belül legalább négy esetben megvonja a bizalmat a Kormánytól, valamint a Kormány 
megbízatásának megszűnése esetén az elnök által miniszterelnöknek javasolt 
személyt (aki nem szükségképpen egy személy) az első személyi javaslat 
megtételének napjától számított negyven napon belül nem választja meg az 
Országgyűlés. (E mérlegelés alapján meghozható döntést az Alkotmány olyan 
előfeltételekhez köti, amelyek előfordulása szinte kizárt.) 

A köztársasági elnök állampolgársági ügyekben dönt: A köztársasági elnök dönthet 
honosítás, visszahonosítás, az állampolgárságról való lemondás elfogadása, az 
állampolgárság visszavonása kérdésében. 

A köztársasági elnök egyéni kegyelmezési jogot gyakorol: A köztársasági elnök 
egyéni kegyelmezési joga valójában az állam büntetőigényéről, illetőleg a büntetőjogi 
felelősség jogerős megállapítása után a kiszabott büntetés vagy a helyére lépő 
intézkedés végrehajtásáról való lemondást, vagy a büntetett előélethez fűződő 
hátrányok alóli mentesítést jelent. 

A köztársasági elnök javaslattételi joga: A köztársasági elnök javaslatot tehet az 
Országgyűlésnek intézkedés megtételére (pl. parlamenti vitanap tartására, 
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parlamenti vizsgálóbizottság létrehozására stb.), népszavazást kezdeményezhet, zárt 
ülés tartását javasolhatja. 

A köztársasági elnök kinevezési és felmentési jogot gyakorol: A köztársasági elnök 
joga az államtitkárok, a Magyar Nemzeti Bank elnökének, alelnökeinek, az egyetemi 
tanároknak, valamint a Honvéd Vezérkar főnökének kinevezése illetve felmentése. A 
kinevezés kötött jogkör, amelyet nem az elnök kezdeményez, hanem a törvényben 
meghatározott más szerv. A kinevezés teljesítése a javasolt személy kiválasztásának 
elfogadását és megerősítését jelenti. (Bár az Alkotmány nem rendelkezik róla, a 
köztársasági elnök – önálló jogkörében – nevezi ki a Köztársaság Elnöki Hivatalának 
vezetőjét és annak helyettesét.) A köztársasági elnök tartalmi okból akkor utasíthatja 
el a kinevezési javaslatot, ha alapos okkal arra következtet, hogy a javaslat teljesítése 
az államszervezet demokratikus működését súlyosan zavarná. Ebből a szempontból 
az elnök kizárólag a személyre tett javaslatot vizsgálhatja felül, és az államszervezet 
demokratikus működésének súlyos zavarát akkor állapíthatja meg, ha alapos okkal 
arra következtet, hogy a kinevezés (megerősítés) miatt az érintett szerv 
alapfeladatainak ellátására alkalmatlanná válik. A köztársasági elnöknek meg kell 
tagadnia a kinevezést, ha azt észleli, hogy a teljesítéshez megkívánt jogi előfeltételek 
nem állnak fenn (pl. magyar állampolgárság, eljárási követelmények, szakmai 
kvalifikáció stb.). A kinevezési javaslatot elutasító döntésből ki kell tűnnie, hogy az 
elnök a javaslatot mely jogszabályi feltételek hiánya miatt utasította el, illetőleg 
szerepelnie kell benne azoknak a tényeknek, amelyekből az elnök alapos okkal arra 
következtet, hogy a javaslat teljesítése az államszervezet demokratikus működését 
súlyosan zavarná. 

A köztársasági elnök nemzetközi szerződéseket köt: A köztársasági elnök a Magyar 
Köztársaság nevében köt nemzetközi szerződést, ha a szerződés tárgya a 
törvényhozás hatáskörébe tartozik, és a szerződés megkötéséhez az Országgyűlés 
előzetesen hozzájárult. 

A köztársasági elnök területszervezéssel kapcsolatos jogot gyakorol: Az érintett 
önkormányzatok kezdeményezésére dönt a városi cím adományozásáról, község 
alakításáról, köztársasági biztost nevez ki meghatározott önkormányzati továbbá 
államigazgatási feladatok ellátásának irányítására, ha az Országgyűlés a képviselő 
testületet feloszlatta. 

A köztársasági elnök törvénykezdeményezési joga: A köztársasági elnök törvényt 
kezdeményezhet és köteles gondoskodni a törvények kihirdetéséről; ez utóbbi úgy 
valósul meg, hogy a kihirdetésre megküldött törvényt aláírja és a Magyar Közlöny 
szerkesztőségének kihirdetés céljából megküldi. 

A köztársasági elnök tűzi ki: A köztársasági elnök tűzi ki az országgyűlési 
képviselők általános választásának időpontját, átveszi a képviselők megbízóleveleit, 
összehívja és megnyitja az Országgyűlés alakuló ülését, továbbá összehívja a 
feloszlott vagy feloszlatott Országgyűlést a rendkívüli jogrend időtartama alatt, 
megbízatása meghosszabbítása végett. 

A köztársasági elnök vétójoga: A kihirdetési hatáskörhöz csatlakozhat az elnök 
egyszeri halasztó hatályú (relatív) vétójoga, valamint – alkotmányellenesség esetén – 
előzetes normakontroll kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál („alkotmányossági 
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vétó”). Ha az Alkotmánybíróság – soron kívüli eljárásban – megállapítja az 
alkotmányellenességet, nem kerülhet sor a kihirdetésre, hanem a törvényt a 
köztársasági elnök az alkotmányellenesség megszüntetése végett visszaküldi az 
Országgyűlésnek. Ha az Alkotmánybíróság nem állapít meg alkotmányellenességet, 
az elnök köteles a törvényt aláírni és öt napon belül kihirdetni. 

Köztestületi önkormányzat: önkormányzattal és nyilvántartott tagsággal rendelkező 
szervezet, amelynek létrehozását törvény rendeli el. A köztestület a tagságához, 
illetőleg a tagsága által végzett tevékenységhez kapcsolódó közfeladatot lát el. A 
köztestület jogi személy. Köztestület különösen a Magyar Tudományos Akadémia, a 
gazdasági, illetve a szakmai kamara. Törvény meghatározhat olyan közfeladatot, 
amelyet a köztestület köteles ellátni. A köztestület a közfeladat ellátásához szükséges 
- törvényben meghatározott - jogosítványokkal rendelkezik, és ezeket önigazgatása 
útján érvényesíti. 

Köztisztviselő: a köztisztviselők jogállásáról 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá 
tartozó közigazgatási dolgozók. A helyi önkormányzatoknál a képviselő-testületének 
hivatalában, az önkormányzat hatósági igazgatási társulásánál vagy közterület-
felügyeleténél alkalmazott közhatalmi feladatot ellátó dolgozók. A közigazgatási 
szerv feladat- és hatáskörében eljáró dolgozó, aki az ügyeket érdemi döntésre 
előkészíti, vagy – felhatalmazás esetén – a döntést kiadmányozza. 

Köztisztviselői eskü: A köztisztviselőnek kinevezésekor esküt kell tennie. A törvény 
tartalmazza az eskü szövegét és az eskütétel szabályait [Ktv. 12. §]. 

Köztisztviselői szféra: A hivatásos köztisztviselői kar 

Közüzem: A közüzem olyan költségvetési szerv, amely alaptevékenysége szerint 
más költségvetési szerv, lakosság részére fizikai-technikai jellegű szolgáltatást 
(településgazdálkodás, település-üzemeltetés, műszaki szolgáltatás) nyújt, illetve a 
fogvatartottak foglalkoztatását végzi. 

A közüzemi és kommunális szolgáltatások közös jellemző vonásai: Az állam, vagy 
önkormányzat kötelező feladata, hogy ezeket megszervezze. Ellátásához engedély, 
koncessziós vagy közszolgáltatási szerződés szükséges. Több területen jelen van a ki 
nem zárhatóság, mint feltétel (pl. mindenkit el kell temetni). A szolgáltatást 
közüzemi szerződéssel vehetjük igénybe, amelyért általában hatósági árat fizetünk. 
Az állam szabályokkal, támogatásokkal avatkozik be a szolgáltatási piac 
működésébe, de ez nem lehet akadálya a szolgáltatók versenyének. 

Közvád: Az államnak erre a feladatra létrehozott hatósága által emelt és képviselt 
vád, a magyar büntetőjogban az ügyész által emelt és képviselt vád. 

Közvetlen demokrácia: A hatalmat az állampolgárok maguk, képviselő 
közbeiktatása nélkül gyakorolják (közvetlen hatalomgyakorlás). 

Közvetlen külföldi beruházás: Olyan tőkemozgás, amely keretében a tőketulajdonos 
külföldön maga működteti a beruházott vagyont („működőtőke”). Angol 
eredetijének (foreign direct investment) rövidítése alapján FDI-nek is nevezik. 
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Közvetlenül alkalmazandó jogszabály (Európai Unió jogforrása vonatkozásában): 
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetéssel a hatálybalépést követően 
minden tagállamban alkalmazandó jogszabály. 

Közzététel: Jogszabálynak nem minősülő jogforrás hivatalos lapban vagy más 
módon való nyilvánosságra hozatala. 

Külföldre szóló adósságállomány: a folyó fizetési mérleg hiányából azt a hányadot, 
amelyet nem finanszíroz meg a külföldi működő-tőke beáramlás, vagy más 
viszonzatlan tőketranszfer nem ellentételez a nemzetgazdaság szereplői által felvett 
külföldi hitelek, valamint kötvények külföldi értékesítése fedezi. 

Külkereskedelmi mérleg: A folyó fizetési mérleg része, az áruexport és áruimport 
egyenlege. 

Különválás: a költségvetési szervek olyan átalakítása, amely során a különváló 
költségvetési szerv megszűnik, és jogutódjai az átalakítással létrejövő költségvetési 
szervek. 

Külső tételek: költségvetési törvények által közvetlenül nem befolyásolható, a 3. § 
szerinti elsődleges bevételek és kiadások, 

Különleges adat: A faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a 
politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti 
meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a 
kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes 
adat. (Avtv. 2. § 2.) 
Különleges foglalkoztatási állomány: A jogintézmény - amelynek részletszabályait 
törvény tartalmazza [2004. évi CXXII. törvény] - a közszférát elhagyó köztisztviselők 
számára biztosít elegendő felkészülési időt a versenyszférában való 
munkavállaláshoz. 

Különös alkalmazási feltételek: Meghatározott feladatkör betöltésének feltételei, pl. 
jogszabályban rögzített képesítési követelmények, szakmai vagy közigazgatási 
gyakorlat, egészségügyi, pszichikai alkalmasság. 

Külső adósság: A külső adósság a nemzetgazdaság, tehát az állam, a vállalatok és 
magánszemélyek együttes, a külföld felé fennálló adósságát jelenti. 

Külső szuverenitás: Az állam szuverenitása az állam függetlenségét jelenti, azt, hogy 
döntéseit az állam önállóan, külső ellenőrzés nélkül hozza.  

Kultúra: Az emberiség által megteremtett anyagi és szellemi értékek összessége.  

Kulturális fejlődés/fejlesztés: A modern állam egyik alapfunkciója a kulturális 
fejlődés/fejlesztés előmozdítása a művészet, a tudomány, a vallás, az oktatás és az 
erkölcs szférájában. 

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap: A Kutatási és Technológiai Innovációs 
Alap (2003. évi C. tv.) a kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami 
támogatását biztosító és kizárólag ezt a célt szolgáló alap. Az alapot a kutatás 
fejlesztéséért felelős miniszter és a Kutatási és Technológiai Hivatal működteti. Az 
alap bevételeinek forrása az innovációs járulék, a központi költségvetési támogatás, 
valamint a nemzetközi szervezetek támogatásai. 



L 78 

FFFooogggaaalllooommmtttááárrr   

L 

Lakóhelyi szegregáció: Az a folyamat, amelynek eredményeként egy településen 
belül térben elkülönül egymástól a különböző jövedelmű vagy etnikumú 
népességcsoportok lakhelye, például úgy, hogy a jobb módúak kiköltözése után 
egyre szegényebb rétegek költöznek be valamely területre, amelyen így az 
ingatlanok értéke egyre csökken, míg a gazdagabbak által kiszemelt területeken az 
ingatlanok értéke egyre nő, tehát csak a gazdagok által megfizethetővé válik. A 
kétféle területen megfigyelhető folyamatokat szlumosodásnak, illetve 
dzsentrifikációnak nevezik.  

Legális migráció: Érvényes okmánnyal történő, országhatárt átlépő 
lakóhelyváltozás. 

Legfelsőbb Bíróság: A Legfelsőbb Bíróságon az ítélkező tevékenységet a hivatásos 
bírák gyakorolják ítélkező tanácsokban, a jogegységi határozatokat a jogegységi 
tanácsok hozzák meg, az azonos ügyekben eljáró bírák pedig büntető, polgári és 
közigazgatási kollégiumot alkotnak. 

Legfőbb ügyész 
• tanácskozási joggal részt vehet az Országgyűlés ülésein és az 

Alkotmánybíróság teljes ülésén; 
• a Kormánynál, a minisztereknél, országos hatáskörű szervek vezetőinél jogi 

norma kibocsátását, módosítását vagy hatályon kívül helyezését 
kezdeményezheti, illetőleg törvény, kormányrendelet, miniszteri rendelet 
tervezetére törvényességi szempontból előzetes észrevételt tehet; 

• a törvénykezdeményezésre jogosultnál törvény alkotását, módosítását vagy 
hatályon kívül helyezését is javasolhatja; 

• a Legfelsőbb Bíróság előtti jogegységi eljárásban gyakorolja a külön 
törvényben meghatározott jogkörét; 

• tagja az Országos Igazságszolgáltatási Tanácsnak; 
• az Alkotmánybíróságnál indítványozhatja az utólagos normakontrollt, a jogi 

normák nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálatát, alkotmányjogi 
panasz elbírálását és a mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség 
megszüntetését, az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezését, valamint az 
ügyészség és más szerv közötti hatásköri összeütközés megszüntetését. 

Legitimitás: A hatalomgyakorlás, az uralom elfogadottsága a társadalomban. Ez nem 
jelent teljes, minden részletre kiterjedő egyetértést, de a legitimnek elfogadott 
hatalommal szemben az állampolgárok csak legitim eszközökkel (pl. civil szervezet 
alapításával) fejezhetik ki egyet nem értésüket bizonyos kérdésekben. Legitimitás 
hiányában az uralmon lévők csak erőszakkal, vagy azzal való fenyegetéssel tudják 
fenntartani hatalmukat. 

Listás választási rendszer: A listás választási rendszerben pártlistákra lehet szavazni, 
és a leadott szavazatok száma alapján osztják el a mandátumokat listák között. Ez 
lehetővé teszi, hogy számos párt bejusson a parlamentbe, amit ún. bejutási küszöb 
(pl. 5%) beiktatásával csökkentenek. Ez viszont általában koalíciós kormányok 
létrejöttéhez vezet, mert csak több párt együtt képes többséget alkotni. 
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Lobbik: A lobbik, lobbicsoportok – akárcsak más nyomásgyakorló csoportok – az 
állami döntések befolyásolására törekszenek. Elsősorban abban térnek el más 
szervezetektől (mozgalmaktól, civil szervezetektől, stb.), hogy míg azok elsősorban a 
nyilvánosságot felhasználva törekszenek befolyásra, addig a lobbik általában zárt 
ajtók mögött kísérlik meggyőzni a döntéshozókat. 

Lobbista: Az a természetes személy, akit e törvény előírásai szerinti nyilvántartásba 
felvesznek, és lobbitevékenységet folytat [2006. évi XLIX. törvény 5. § a) pont]. 

Lobbitevékenység: Közhatalmi döntés befolyásolását vagy érdekérvényesítést célzó 
minden olyan tevékenység vagy magatartás, melyet megbízás alapján, üzletszerűen 
folytatnak [2006. évi XLIX. törvény 5. § c) pont, 1. § (1) bek.]. 

Lokalizáció: A fenntartható gazdaság kialakításának fokozatos eleme. A gazdasággal 
és más szférákkal kapcsolatos döntési jogosítványok visszatelepítése a helyi 
társadalom és demokratikusan választott testületeik illetékességi körébe, a 
nemzetközi vállalatok dominanciájának, túlterjeszkedésének korlátozása. Célja a 
helyi erőforrások optimális felhasználása a helyi lakosság változatos szükségleteire 
való tekintettel, illetve a helyi társadalom önállóságának helyreállítása. A 
fogalomhasználat gyakran leszűkítetten a helyi gazdaság dimenziójáról szól. 
Általában a globalizációval szembeállított jelenség, ugyanakkor a globalizáció és a 
lokalizáció egymással párhuzamosan zajló, szorosan összekapcsolódó folyamatot 
alkotnak. Az 1970-es években a nemzetgazdaságok szintjén felépülő 
világgazdaságnak megfelelően, a „lokális” kifejezés általában a nemzetgazdaságot, 
illetve az ún. nagytérségi régiókat jelentette (pl. Európa, Észak-Amerika vagy Kelet-
Ázsia). 15 

                                                 
15 Irodalom: Kondorosi Ferenc (szerk.), Bevezető a globális világ működésébe, Bp., ELTE BTK – MTT 

Tanári tagozata, 2002 
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Maastrichti kritériumok: 
A közös pénz övezetéhez csak azon tagállamok csatlakozhatnak, amelyek gazdasága 
teljesíti az ún. maastrichti konvergencia kritériumokat. Ezek a következők: 

1. Árstabilitás: A fogyasztói árszint (infláció) emelkedése a vizsgált évben 1,5%-
nál jobban nem haladhatja meg a három legalacsonyabb inflációs rátájú 
tagállam átlagindexét. 

2. Kamatok konvergenciája: A hosszú lejáratú kamatláb a vizsgált évben 2%-nál 
többel nem haladhatja meg a három legalacsonyabb inflációval rendelkező 
tagállam kamat-átlagát. 

3. Árfolyamok stabilitása: a nemzeti valuta az európai árfolyam-
mechanizmuson (ERM) belül legalább két évet tölt el pénzügyi 
megrázkódtatások és leértékelés nélkül. 

4. Stabil kormányzati pénzügyi pozíciók: A vizsgált évben a költségvetési 
deficit a GDP 3%-át, az államadósság pedig a GDP 60%-át nem haladhatja 
meg (utóbbi esetben elvileg elfogadhatónak tekintik a 60%-nál magasabb 
szintet is, ha az adósságállomány folyamatosan csökkenő tendenciát mutat). 

Magánérdek: Olyan egyéni érdek, amely nem azonos a közérdekkel.  
A közérdekkel szemben a társadalmi kiscsoport, a társadalmi réteg és a társadalmi 
osztály is rendelkezik saját-, tehát magánérdekkel. 

Magánosítás: Egy-egy iparágon belül az adott feladat megvalósításának alanya 
változhat úgy, hogy az állóeszközök nem kerülnek át magántulajdonba. Például a 
háziorvosi praxisok magántulajdonban vannak, holott a rendelők többnyire 
közösségi tulajdonban maradtak. 

Magatartásszabály: Társadalmi norma, amelynek megsértése az egyén számára 
hátránnyal jár. 

Magyar Államkincstár (Kincstár): Magyar Államkincstár (Kincstár) a 
pénzügyminiszter szakmai és törvényességi felügyelete alatt álló, önálló jogi 
személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, jogszabályban meghatározott 
feladatokat ellátó, önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv. A kincstár 
szervezetileg Regionális Igazgatóságokra tagozódik. Élén elnök és elnökhelyettesek 
állnak. 1996-ban került bevezetésre a kincstári rendszer, amelynek a célja 
pénzgazdálkodás központosítása és ezáltal költségvetési megtakarítások elérése. 

Magyar Nemzeti Bank: Magyarország központi bankja – vagy más néven jegybank–, 
amelynek fő feladata elsősorban a monetáris politika vitele, az árstabilitás 
fenntartása, a pénzügyi rendszer stabilitásának biztosítása, és sok ország esetében a 
devizatartalékok kezelése. A Magyar Nemzeti Bank feladatait a 2001. évi LVIII. 
törvény rögzíti. 
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Magyar politikai rendszer: Magyarország 1989. október 23. óta alkotmányos 
parlamentáris képviseleti demokrácia. A politikai rendszert a rendszerváltás során, 
1989-ben nyugatnémet mintára hozták létre. Eszerint a magyar parlament 
egykamarás, az Országgyűlést négy évente parlamenti választások során választja a 
nép. Az Országgyűlés hozza meg a törvényeket, és 2/3-os többséggel módosíthatja 
az alkotmányt. A köztársasági elnök megfontolásra visszaküldheti a törvényt a 
kihirdetés előtt, vagy az Alkotmánybírósághoz fordulhat. Az Alkotmánybíróság 
megsemmisíti az egész törvényt vagy csak egyes részeit, ha megállapítja róla, hogy 
az az Alkotmányba ütközik. 
A választásokon a politikai pártok képviselőjelöltjei ill. független jelöltek indulnak. 
Az 386 tagú Országgyűlésben a mandátumot szerzett képviselők kapnak helyet. A 
választásokon legtöbb mandátumot elért pártok tárgyalásokat kezdenek egymással, 
hogy létrehozzanak egy 50%+1 fős parlamenti többséget, amely azután megválasztja 
a miniszterelnököt. A miniszterelnök hozza létre ezután az Országgyűlésnek felelős 
kormányát. A miniszterek a Parlamentben interpellálhatók, de a minisztert csak a 
miniszterelnök mozdíthatja el hivatalából. Az Országgyűlés csak a kormányfőtől 
vonhatja meg a bizalmat, s ezzel a teljes kormány megbízatása megszűnik.  
Mivel az új törvényeket leggyakrabban a kormány kezdeményezi, és a 
kormánypártok automatikusan biztosítják az annak elfogadásához szükséges 
többséget, ezért a törvényhozói hatalom mintegy alárendelődik a végrehajtóinak. A 
mindenkori parlamenti ellenzék fő terepe a polgári nyilvánosság. 

Marketing (marketing-tevékenység): A vevők (felhasználók) meglevő és potenciális 
igényeinek felmérése és befolyásolása, az értékesítési utak és logisztikai rendszerek 
megszervezése, a reklám, a PR, márkavédelem irányítása, a vállalati szervezet 
formálása ügyfélközpontú szemléletben. 

Marketing-mix: A vállalat nyereségességét és növekedését szolgáló termékpolitikai, 
vállalati árpolitikai tevékenységet, reklám és PR-munkát, értékesítési tevékenységet, 
logisztikai politikát átfogó eszköztár. 

Második szakasz: A költségvetési törvény elfogadásának második szakasza a 
részletes vita. A vita az első szakaszban meghatározott főbb keretszámokon belüli 
előirányzatokról folyik. 
A költségvetés elfogadása zárószavazással fejeződik be. A törvény határidőt nem 
határoz meg, de lehetőleg december 31-ig el kell fogadni a költségvetést, mivel ennek 
hiányában speciális, rendkívüli szabályok lépnek életbe. A költségvetés 
leszavazására, el nem fogadására nincs törvényi szabályozás. Ebben az esetben új 
költségvetési törvényjavaslatot kell kidolgoznia a Kormánynak és újra benyújtani az 
Országgyűlésnek. 

Materiális szféra: A kultúra materiális szférájába sorolhatjuk mindazon élőlényeket 
és tárgyakat, valamint az ezek előállításával, elhelyezésével vagy tárolásával, 
felhasználásával kapcsolatban kialakított, művelt és továbbadott ismereteket, 
eljárásokat, szokásokat, melyek az emberi társadalom időbeli és térbeli 
replikációjához szükségesek. 16 

                                                 
16 Irodalom: Benkes Mihály (szerk.), Civilizációk és vallások. Budapest, Cégér K., 1994 



M 82 

FFFooogggaaalllooommmtttááárrr   

Média (tömegkommunikáció): A médiára általában, mint az állam és társadalom 
közötti meghatározó közvetítőre tekint a politikai szakirodalom. A média mintegy 
megjeleníti, képviseli a közvéleményt. (Egyre többen kérdezik, hogy vajon a média 
megjeleníti, vagy generálja a közvéleményt.) Ilyenként a média ellenőrzi az államot 
(pl. leleplezi a korrupciót, visszaéléseket, pazarlást). Ugyanakkor az állam a médián 
keresztül juttathatja el fontosabb üzeneteit az állampolgárokhoz. Az egyre 
meghatározóbbá váló televízió elsődleges célja azonban a szórakoztatás, ami 
hírforrásként csökkenti szerepét, és megbízhatóságát. Új területként jelentkezik az 
internetes kommunikáció. 

Megállapodások közfeladat ellátására: A civil szervezetek bevonása írásbeli 
megállapodások formájában történik. A felek megállapodnak pl. óvoda, vagy iskola 
közös fenntartására, működésére, s az ehhez szükséges anyagi és egyéb 
erőforrásaikat is a feladat közös megoldása érdekében rendelkezésre bocsátják. (pl. 
alapítványi óvoda vagy idősek otthona működtetése, amelyhez az önkormányzat 
támogatást adhat). 

Megbízás: A megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet a 
megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően ellátni. A megbízott 
személyesen köteles eljárni, de a megbízó hozzájárulásával, vagy ha a megbízás 
jellege ezt szükségessé teszi más személy közreműködését is igénybe veheti. Ebben 
az esetben az igénybe vett személyért úgy felel, mintha maga járt volna el 
személyesen. A megbízásért díj jár, kivéve, ha az ügy természetéből, illetőleg a felek 
közötti viszonyból arra lehet következtetni, hogy a megbízott az ügy ellátását 
ingyenesen vállalta. A díj a szerződés megszűnésekor esedékes. Az ügy ellátásával 
kapcsolatban felmerült költségeket a megbízó viseli, amelyek megelőlegezésére a 
megbízott nem köteles. A szerződés a megbízás teljesítésével megszűnik [Ptk. 474. §-
483. §]. 

Megelőlegezési és likviditási hitel nyújtása: Megelőlegezési és likviditási hitel 
nyújtására a központi költségvetésből kerül sor a működőképesség fenntartása, 
átmeneti forráshiány kiküszöbölése céljából. 
Ilyen hitel nyújtható például az Egészségbiztosítási Alap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, 
a helyi önkormányzatok számára. 

Megyei bíróság: A megyei bíróság elnökből, elnökhelyettesekből, hivatásos bírákból, 
és – az elsőfokú tárgyalás lehetőségéből eredően – ülnökökből áll. A megyei bíróság 
szervezete a szakosodás következtében erősen tagolt: a megyei bíróságokon büntető-, 
polgári, gazdasági és közigazgatási kollégiumok, a kollégiumokon belül csoportok és 
ítélkező tanácsok működnek. 

Megyei jogú város: az Országgyűlés - a képviselő-testület kérelmére - az 
ötvenezernél nagyobb lakosságszámú várost megyei jogú várossá nyilváníthatja. A 
megyeszékhely város megyei jogú. A megyei jogú város települési önkormányzat, és 
területén - megfelelő eltérésekkel - saját hatásköreként ellátja a megyei 
önkormányzati feladat- és hatásköröket is. 

Mellérendeltségi viszony: A felek jogainak és kötelezettségeinek 
kiegyensúlyozottságán alapuló társadalmi viszony. 
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Méltányosság: olyan kötetlen jogalkalmazói döntés, amely esetén a jogalkalmazó 
számára a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a tipikus esetben hozott tipikus 
döntéshez képest az ügyfél számára kedvezőbb döntést hozzon annak 
körülményeire, vagy az eset sajátosságaira tekintettel. 

Mentális szféra: A mentális (értelmi, észbeli) szférát a materiális és a szociális 
szférába közvetlenül be nem sorolható komponensek alkotják (pl. ideológia, 
tudomány, művészetek stb.). 17 

Mentelmi jog rendeltetése: A mentelmi jog rendeltetése az, hogy a képviselő félelem 
nélkül és a végrehajtó hatalom esetleges zaklatásaitól mentesen tudja ellátni 
képviselői feladatait. A mentelmi jog magában foglalja a felelőtlenséget és a 
sérthetetlenséget. 

Merit system: Szakmai követelmények, pl. vizsga teljesítésével lehet a 
közigazgatásba kerülni, s így a rátermettség alapján történik a köztisztviselők 
kiválasztása. A köztisztviselők előrelépése minősítésük eredményétől, valamint az 
előírt szakmai követelmények teljesítésétől függ. Összességében a köztisztviselők 
megítélése szakmai érdemeik alapján történik. 

Mérsékelt (kúszó) áremelkedés: Az egyszámjegyű inflációt mérsékelt (kúszó) 
áremelkedésnek nevezzük. 

Migráció (vándorlás): Olyan lakóhelyváltozás, amely a településhatár átlépésével jár. 
Állandó vándorlás: az állandó lakóhely megváltozása. Ideiglenes vándorlás: a 
korábbi ideiglenes lakóhely feladása és új ideiglenes lakóhelyre történő 
bejelentkezés.18 

Miniszter: A különös hatáskörű központi közigazgatási szervek fő típusa a 
minisztérium, amely élén egyszemélyes felelős vezetőként a miniszter áll, aki 
egyrészt vezeti az államigazgatás feladatkörébe utalt ágát, másrészt irányítja az 
alárendelt szerveket. 

Miniszterelnök: A végrehajtó hatalmat irányító állami szerv, a Kormány vezetője. A 
magyar alkotmány szerint a magyar Kormány vezetőjét, a mindenkori köztársasági 
elnök kéri fel kormányzásra, és az Országgyűlés egyszerű többséggel választja meg. 
A miniszterelnök tesz javaslatot a Kormány tagjainak személyére és a köztársasági 
elnök nevezi ki a minisztereket. A miniszterelnök vezeti a Kormány üléseit, és 
felügyeli a Kormány által hozott rendelkezések végrehajtását. 

Miniszterelnökség: a miniszterelnök munkaszerve, amelynek tevékenységét a 
miniszterelnök irányítja. Segíti a miniszterelnök tevékenységét és közreműködik a 
kormányzati politika kialakításában. A Miniszterelnökséget államtitkár vezeti. 

Minisztérium: Közvetlenül a Kormány alatt működő, kiemelt fontosságú központi 
(országos hatáskörű) közigazgatási szerv (hivatal), amelynek élén a miniszter áll, aki 
egyben a Kormány tagja is. 

                                                 
17 Irodalom: Benkes Mihály (szerk.), Civilizációk és vallások. Budapest, Cégér K., 1994 
18 Forrás: Spéder Zsolt: Társadalmi mobilitás és vándorlás. In: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. 

Második, javított és bővített kiadás. Szerkesztette: Spéder Zsolt. Budapest, Osiris Kiadó 2006. 236. oldal. 
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Minősítés: Egy olyan eljárás, amelynek keretében a köztisztviselő magatartását és 
munkáját előre meghatározott szempontok alapján rendszeresen jellemzik, illetve 
értékelik, s ezek figyelembe vételével megállapítják feladatainak ellátására való 
alkalmasságát. 

Minősítés a Ktv. szerint: A köztisztviselő szakmai felkészültségének, ismereteinek, 
képességének, teljesítményének, magatartásának és személyiségjegyeinek időszakos 
(minimum négyévente) értékelése, a törvényben meghatározott feltételek alapján 
[Ktv. 34/A. § és 1. számú melléklet]. 

Minősítési szakmai mutatók: Arra adnak választ, hogy a köztisztviselő milyen 
szinten oldja meg a munkafeladatokat. 

Minősített többség: A magyar Országgyűlésben az országgyűlési képviselők 
minősített többséggel hozzák meg azt a döntést, amelyhez a határozatképes 
Országgyűlésben jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazata 
szükséges. Az önkormányzati jogban minősített többséghez a megválasztott 
települési képviselők több mint a felének a szavazata szükséges. Minősített 
szótöbbség szükséges az egyes át nem ruházható ügyek, továbbá a szervezeti és 
működési szabályzatban meghatározott ügyek eldöntéséhez, a képviselő 
kizárásához, valamint a zárt ülés elrendeléséhez. 
Mítosz: A természet jelenségeinek megszemélyesített formában történő magyarázata, 
természetfeletti lényekről, hősökről, az ősidők eseményeiről szóló hitrege, monda. 

Monetáris politika a pénzpiacot szabályozza politika (pl. az alapkamat, vagy az 
árfolyam szabályozásával). a monetáris politikát a fejlett országokban a 
kormányzattól független, de azzal szorosan együttműködő központi bank alakítja ki. 

 Monetáris unió: Gazdasági és Monetáris Unió. A gazdasági integráció legmagasabb 
szintje. Az áruk, a szolgáltatások, a munkaerő és a tőke szabad áramlását segíti elő, 
az ilyen integráció államaiban általában azonos gazdaság- és pénzügypolitika is 
érvényesül. A Gazdasági és Monetáris Unióban megszűnnek a nemzeti pénznemek, 
és a tagországok közös valutát használnak. 

Monetáris világ: A 20. és a 21. század fordulójára a világ pénzügyi áramlásának 
sebessége nagymértékben megnőtt, a „pénzügyi tér” drámaian összezsugorodott. A 
pénz új formái (lásd hitel- vagy bankszámlapénz) alakultak ki, s ez a „virtuális” pénz 
könnyen és alacsony költséggel mozog a Planétán. A nemzetközi pénzpiac 
rendkívüli mértékben koncentrált, napjainkban döntően három irányító központ 
körül szerveződik, a New York–London–Tokió hárompólusú tengelyen. A 
köztudatban a Wall Streeten lévő New York-i Értéktőzsde (Stock Exchange) a „pénz 
temploma”, avagy „a pénzügyi világ szentélye”. 

Monetarizmus: A neoliberális irányzatok felértékelődött, megkülönböztetett területe, 
amely „a pénz megfelelő mennyiségét” hangsúlyozza. A kormányzatok és a 
nemzetközi intézmények, bankok elvi és kevésbé gyakorlati vezérfonalává vált, 
amikor egyensúlyi zavarokat vagy gazdaságélénkítő feladatokat kellett kezelniük. 

Monopol-helyzet: Piaci monopóliumról beszélünk, ha egy iparágon belül egyetlen 
termelő van. A monopolista – egyedül lévén az iparágában – maga állapítja meg az 
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árat, és tevékenységével alapvetően befolyásolja a piac működését. Piacgazdasági 
viszonyok között azonban ritka a tartósan fennálló monopol-helyzet. 

Monopszonikus piac: Egy vásárlóból és sok eladóból álló piac. 

Morbiditás: A betegségek előfordulásának gyakorisága.  

Motiváció: A cselekvésre késztető, azt orientáló jelenségek, körülmények, érdekek 
összefoglaló neve. 

Mozgalmak: Valamilyen cél elérésére törekvő magánemberek egy csoportja. 
Gyakori, hogy semmiféle formális szervezeti keret nem áll mögötte. 

Mulasztásos alkotmánysértés: Jogellenes helyzet nem csak akkor jöhet létre, ha 
valamely jogszabály rendelkezése az alkotmányba ütközik, hanem akkor is, ha a 
jogalkotás elmulasztásával bizonytalan, rendezetlen helyzet alakul ki. 

Munkaerőpiaci Alap: A Munkaerőpiac Alapot a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló törvény (1991. évi IV. tv.) hozta létre. Az Alappal a 
szociális és munkaügyi miniszter rendelkezik, de rendelkezési jogát a Munkaerőpiaci 
Alap Irányító Testülettel együtt gyakorolja. (A Munkaerőpiaci Alap Irányító 
Testülete a munkaadók, a munkavállalók és a kormány képviselőiből áll. Az alap 
feladata többek között a munkanélküliek ellátásának biztosítása, a munkához jutás 
támogatása, képzési rendszer fejlesztése, korengedményes nyugdíjak részbeni 
finanszírozása. Az alap bevételeit a különféle járulékok (munkaadói, munkavállalói 
járulék) és hozzájárulások (rehabilitációs hozzájárulás, szakképzési hozzájárulás) 
adják. 

Munkáltató: A munkaviszony egyik alanya, akinek a részére – a munkaszerződés 
alapján – teljesíteni kell a munkavégzést. A munkáltató pozíciójában szerepelhet 
természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező társaság. 

Munkáltatói jogkör gyakorlója: A munkáltatói jogokat gyakorló személy, aki 
általában a szerv vezetője. Lehetősége van arra, hogy a munkáltatói jogok 
gyakorlását alsóbb szintű vezetőre átruházza. 

Munkamegosztás: A modern társadalmakban az emberek nem képesek arra, hogy 
minden olyan jószágot, amelyre igényük van, maguk állítsanak elő. De ha ezt meg is 
tudnák tenni, a gazdaság akkor is sokkal kevésbé hatékonyan működne, mint abban 
az esetben, ha bizonyos személyek néhány jószág termelésére specializálódnak – ezt 
a folyamatot nevezzük munkamegosztásnak. A termékek és a szolgáltatások a 
munkamegosztás eredményeként jönnek létre, és a legegyszerűbb termék előállítása 
is társadalmi méretű szakosodást feltételez. 

Munkanélküliségi ráta: A munkanélküliek aránya a gazdaságilag aktívak számához 
viszonyítva. 

Munkaszerződés: A munkaszerződés a munkáltató és a munkavállaló által kötött 
olyan megállapodás, amelynek eredményeként létrejön a munkaviszony. A 
munkaszerződés tartalmazza a munkáltatót és a munkavállalót megillető, illetve 
terhelő jogokat és kötelezettségeket. 

Munkatermelékenység: A munkatermelékenység az egységnyi munkaráfordításhoz 
tartozó termelékenység mérője. 
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Munkaügyi (külön)bíróság: Helyi bírósági hatáskörben, első fokon jár el a megyei 
bíróság székhelyén és a fővárosban működő – összesen 20 – munkaügyi bíróság. 

Munkaügyi bíróság előtti antidiszkriminációs per: Ha valakit a munkaviszonyával 
összefüggésben hátrányos megkülönböztetés ér, keresetet indíthat a munkaügyi 
bíróságnál. (A fővárosban és a megyékben működő munkaügyi bíróság első fokon jár 
el a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perekben, 
valamint a törvény által hatáskörébe utalt egyéb ügyekben.) A munkaügyi bíróság 
például elrendelheti az eredeti munkakörben való továbbfoglalkoztatást. Ha a 
munkavállaló ilyen esetekben nem kéri eredeti munkakörébe történő 
visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót a munkavállaló legalább két, legfeljebb 
tizenkét havi átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére kötelezi. A 
munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén meg kell téríteni a munkavállaló 
elmaradt munkabérét (egyéb járandóságait) és felmerült kárát is. Itt az elévülési idő 
rövidebb: a munkaviszonnyal kapcsolatos igények általában három év alatt évülnek 
el. 

Munkavállaló: A munkavállaló a munkaviszony másik alanya, aki a 
munkaszerződés alapján a munkavégzésre kötelezett. 

Munkavégzés: A köztisztviselő szolgálati érdekből a rendes munkaidőn túl is köteles 
munkát végezni, munkavégzésre készen állni. 

Munkavégzés a Ktv. szerint: A köztisztviselő munkavégzésére vonatkozó 
szabályokat a Ktv. és az Mt. szabályozza. Feladatait a köz érdekében a 
jogszabályoknak és az irányító testület döntésének megfelelően, szakszerűen, 
pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint köteles ellátni. A 
köztisztviselő köteles a munkaidő beosztása szerinti kezdő időpontban munkaképes 
állapotban megjelenni a munkavégzés helyén. A munkát a munkaidő alatt 
személyesen végezni. A köztisztviselő törvényi korlátokkal más közigazgatási 
szervnél munkavégzésre kötelezhető (kirendelés). A köztisztviselő számára a 
szokásos munkavégzési hely szerinti településen kívüli munkavégzés is elrendelhető 
(kiküldetés). A munkáltató a köztisztviselő munkaidején túli munkavégzést 
(rendkívüli munkavégzés) is elrendelhet [Ktv. 37. §, 39-40/C. § és 49/C. §, Mt. 103. § 
(1)-(2) és (4) bek.]. 

Munkavégzésre irányuló jogviszonyok: Munkát különböző törvényi rendelkezések 
alapján lehet végezni, attól függően, hogy milyen feltételekkel és milyen 
körülmények között kerül sor a munkavégzésre. Magánmunkáltatónál vállalt munka 
szabályait a Munka Törvénykönyve tartalmazza (Mt.) [1992. évi XXII. tv.]. 
Költségvetési szervnél a munkavégzést a közszolgálati törvények szabályozzák. A 
hétköznapi életben gyakori megbízás és vállalkozás szabályai a Polgári 
Törvénykönyvben találhatóak. A legismertebb törvények mellett más törvények is 
szabályozhatnak munkavégzést, pl. az ösztöndíjas foglalkozatásról szóló 2004. évi 
CXXIII. törvény. Még a Büntető Törvénykönyvben is előfordulnak olyan 
rendelkezések, amelyek tárgya munkavégzés [közérdekű munka: Btk. 38. § (1) 
bekezdés]. 
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N, Ny 

Nacionalizmus: Nemzetállam létrehozását, védelmét kötelességként felfogó 
irányzat.  

Nagykereskedelem: A nagykereskedelem magába foglalja mindazokat a 
tevékenységeket, amelyek áruk eladását jelentik olyan vevőknek, akik 
viszonteladásra vagy üzleti felhasználásra vásárolnak. 

Nagyközség: Az a település használhatja a nagyközségi címet, amelyik az 
önkormányzati törvény hatálybalépésekor nagyközségi rangban volt, s területén 
legalább ötezer lakos él. A községekből annyiban tér el, amennyiben több kötelező 
önkormányzati feladatot lát el. 

Nemzedékek közötti (intergenerációs) mobilitás: Az a jelenség, amikor valakinek a 
társadalmi pozíciója javul vagy romlik a szüleiéhez képest.  

Nemzedéken belüli (intragenerációs illetve karrier-) mobilitás: Az a jelenség, 
amikor valaki foglalkozási életpályája folyamán lép át egy másik társadalmi 
helyzetbe.  

Nemzet: A mai értelmezés és szóhasználat értelmében a nemzet valamely 
történelmileg kialakult tartós emberi közösséget jelent, amelyet különböző 
sajátosságok összekötnek és megkülönböztetnek más közösségektől.  

13 nemzeti és etnikai kisebbség: A kisebbségi törvény 61. § (1) bekezdése 
értelmében Magyarországon honos népcsoportnak minősülnek: a bolgár, a cigány, a 
görög, a horvát, a lengyel, a német, az örmény, a román, a ruszin, a szerb, a szlovák, 
a szlovén és az ukrán. 

Nemzeti és etnikai kisebbség: Minden olyan, a Magyar Köztársaság területén 
legalább egy évszázada honos népcsoport, amely az állam lakossága körében 
számszerű kisebbségben van, tagjai magyar állampolgárok és a lakosság többi 
részétől saját nyelve és kultúrája, hagyományai különböztetik meg, egyben olyan 
összetartozás-tudatról tesz bizonyságot, amely mindezek megőrzésére, történelmileg 
kialakult közösségeik érdekeinek kifejezésére és védelmére irányul. 

Nemzeti Innovációs Rendszer: Az állami és magánszektor azon intézményeinek 
hálózata, melyek tevékenysége és interakciói kezdeményezik, importálják, 
módosítják, illetve terjesztik az új technológiákat. A NIR megközelítésmódjára épülő 
elemzések fő célja, hogy értékeljék és összehasonlítsák a tudásáramlás csatornáit, 
illetve feltárják a szűk keresztmetszeteket. A gazdaságpolitika így a megfelelő helyen 
tud beavatkozni, hogy a zavartalan tudásáramlás biztosítható legyen. 
Egyszerűsítésekkel azt mondhatjuk, hogy az ipar, a K + F és a kormányzat közötti 
kapcsolatok tudományos és technológiai fejlődésben betöltött szerepének 
vizsgálatáról van szó. 

Nemzeti jövedelem: A nemzetgazdaság piaci teljesítményének mérésére szolgál a 
nemzeti jövedelem mutatócsaládja. Többféle módon, felfogásban mérik az illető 
országok teljesítményét, és minden mutató némileg más oldalról mutatja be a 
gazdaságban lezajló sokféle jövedelmi és árumozgást. A gazdaságok nyitottsága és a 
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nem ott lakók (nem rezidensek) jövedelmeinek jelentősége miatt a hazai és nemzeti 
elven elkészített statisztikák jelentősen eltérhetnek. 

Nemzeti Kulturális Alap: A Nemzeti Kulturális Alap (1993. évi III. tv.) célja a 
nemzeti és egyetemes értékek létrehozása és terjesztésének támogatása. Az alappal 
az oktatási és kulturális miniszter rendelkezik, de az alap kezelését a Nemzeti 
Kulturális Alap Igazgatósága végzi. 

Nemzetiség: Az államon belül kisebbséget alkotó, nem a többség nyelvét beszélő 
népcsoport.  

Nemzetgazdaság: az ország gazdasági szereplőinek összességét (vállalkozások, 
magánszemélyek, állam), valamint a köztük lévő kapcsolatok, kölcsönhatások 
rendszerét jelenti 

Nemzetközi jog: Azon jogi normák összessége, melyeket az államok kifejezett vagy 
hallgatólag megegyezés útján, egymásközti viszonyaik rendezésére létrehoztak. 

Nemzetközi szervezet: Az államközi együttműködés intézményesült formája, amely 
meghatározott cél elérése érdekében, nemzetközi szerződéssel jön létre, állandó 
struktúrával rendelkezik, és nemzetközi jogalanyisággal van felruházva. 

Nemzetközi szerződés: A nemzetközi jog alanyainak (általában az államok, illetve a 
nemzetközi szervezetek) olyan megegyezése, mely nemzetközi jogosultságok és 
kötelezettségek létrehozására, módosítására vagy megszüntetésére irányul. 

Nemzetközi vándorlás: Az országhatárt átlépő lakóhelyváltozás, amely állandó vagy 
ideiglenes lehet.19 

Népszuverenitás: Azt jelenti, hogy a közhatalom a nép egészét megilleti, a nép e 
jogát részben közvetve (választott képviselői útján), részben közvetlenül 
(népszavazás, népi kezdeményezés) gyakorolja. 

Nettó adósságállomány: az egyéb kötelezettségek nélküli adósságállomány 

Nettó hazai termék: NDP: National Domestic Product) mutató= GDP-ből 
származtatott mutató, amely egyenlő a GDP- amortizáció 

Nettó finanszírozás: Az államháztartás alrendszerei törvényen alapuló kötelező 
befizetéseket teljesítenek a többi alrendszerbe, ugyanakkor mindegyik alrendszer 
támogatást is nyújt a többi alrendszernek. A befizetések és a támogatások egymással 
szemben beszámítandóak és a különbözet összege a nettó összeg. 
Nettó finanszírozásban részesülnek a helyi önkormányzatok a központi 
költségvetésből juttatott állami támogatások és átengedett központi adók 
tekintetében. 

Nettó nemzeti jövedelem:(NNI) mutató, amely egyenlő NDP+egyéb külföldről 
származó jövedelem  

Nettó nemzeti termék: (NNP) = a GNP, a nettó nemzeti jövedelem (NNI) mutatója, 
mely egyenlő: GNP- amortizáció 
                                                 
19 Forrás: Spéder Zsolt: Társadalmi mobilitás és vándorlás. In: Andorka Rudolf: Bevezetés a 

szociológiába. Második, javított és bővített kiadás. Szerkesztette: Spéder Zsolt. Budapest, Osiris 
Kiadó 2006. 237. oldal 
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Nobile officium: A feudális közigazgatásban a nemesség kiváltságai közé tartozott 
bizonyos tisztségek születés alapján történő betöltése, amelyek ellátásáért külön 
díjazásban nem részesültek. Egyes felfogások szerint a nobile officium azt jelentette, 
hogy a nemességnek egyenesen kötelessége volt a köznek szolgálni - birtokain 
folytatott gazdálkodása mellett maradó fölös idejében - a társadalmi helyzete folytán 
neki juttatott nagyobb anyagi és szellemi javak ellenszolgáltatásaként. 

Norma: A társadalmi együttélés során kialakult irányelv, szabály.  

Normakollízió: Jogszabályok közötti ellentét. 

Normakontroll: Az Alkotmánybíróság normakontrollja a normákra (normatív 
döntésekre) terjed ki. A norma általános magatartási szabály, az általánosságot 
kétféle értelemben értve. 

1. A címzettek köre általános, egyedileg nem meghatározható. 
2. A szabályt mindaddig be kell tartani, amíg a norma érvényes, tehát akár 

többször, visszatérően, folyamatosan. 
Példa: „A tanóra előtt az ablakokat be kell csukni.” 

Normatív támogatás: A központi költségvetésből az önkormányzatoknak juttatott 
támogatás, mely alanyi jogon – a törvény erejénél fogva automatikusan – jár az 
önkormányzatoknak. Népességszámhoz vagy feladatmutatókhoz (például kórházi 
ágyak száma, iskolások száma) kapcsolódóan határozzák meg. 

Nyelv: Olyan jelrendszer, amely szavakat alkotó beszédhangokból áll, s amely a 
gondolatok kifejezése és a társadalmi érintkezés eszköze.  

Nyereség: A vállalkozás, az üzletszerű gazdálkodási tevékenységének folytatása 
során bevételhez jut, ugyanakkor a vállalkozási tevékenységével kapcsolatban 
kiadásai merülnek fel. A nyereség a vállalkozás bevételeinek s kiadásainak a 
különbözeteként fennmaradó eredmény. Ez után az eredmény után a vállalkozásnak 
adóznia kell és az adózás után fennmaradó eredménye a nyereség. 

Nyers élveszületési arányszám: Általában az egy évben 1000 főre eső élveszületések 
számát fejezi ki.20 

Nyers halálozási arányszám, más néven halandósági arányszám: Az egy évben 
1000 főre jutó halálesetek számát jelenti.21 

Nyilvánosság elve: Minden államháztartásra vonatkozó adatnak bárki által 
hozzáférhetőnek kell lennie. Ez azt jelenti, hogy a központi költségvetésre vonatkozó 
éves költségvetési törvény tervezete akkor válik nyilvánossá, amikor a Kormány a 
törvény tervezetét az Országgyűlés elé terjeszti megvitatás céljából. Ez az időpont a 
tárgyévet megelőző év szeptember 30. Az éves költségvetési törvényt a tárgyévet 
megelőző év december 31-ig kell az Országgyűlésnek elfogadnia, és utána 
törvényben kihirdetnie a Magyar Közlönyben. Az éves költségvetési törvény így 
mindenki számára hozzáférhetővé, azaz nyilvánossá válik. 
A nyilvánosság nem vonatkozik a minősített adatokra (például bank-, állami-, 
szolgálati-, adótitokra). 

                                                 
20 Forrás: Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, Osiris Kiadó 2002. 556. oldal. 
21 Forrás: Giddens, Anthony: Szociológia. Budapest, Osiris Kiadó 2002. 556. oldal. 
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Nyilvántartási, ügyviteli, elszámolási és könyvvezetési feladatok: A nyilvántartási, 
ügyviteli, elszámolási és könyvvezetési feladatcsoport keretében a kincstár több 
feladatot lát el, mint például: 

• nyilvántartja a költségvetési előirányzatok változását, az állami követeléseket 
és kötelezettségeket; 

• vezeti a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartását; 
• végzi a zárszámadás előkészítésével kapcsolatos feladatokat; 
• végzi a központosított illetményszámfejtést, adó- és járulék-elszámolást. 

Nyitott személyzetpolitikai rendszer: A versenyszféra kereskedelmi modelljét 
alapul vevő személyzeti rendszer, amelyben a munkáltató és a munkavállaló 
szabadon állapodnak meg a foglalkoztatás lényeges elemeiről, a díjazás – többnyire - 
a teljesítménytől függ, egyik fél sem köteles a foglalkoztatást hosszú távon 
fenntartani, a munkakörre szóló alkalmazást nem kötik képesítési előírásokhoz, 
valamint a szervezett képzés és továbbképzés az oktatási intézmények feladata. 

Nyomásgyakorló csoportok (olykor: csak „nyomáscsoportok”): A – kisebb-nagyobb 
mértékben szervezett – társadalmi csoportosulások a politikai döntések 
befolyásolására törekszenek. Ilyenek az érdekképviseletek, amelyek közül 
kiemelkedik a szakszervezetek szerepe. Ilyenek a különféle mozgalmak, civil 
szervezetek. Sajátos szerepe van az ún. lobbiknak. 
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Objektív igazság: A jelenségek között fennálló összefüggéseket kifejező, igazolt 
állítások rendszere.  

OECD (Organization for Economic Cooperation and Development, Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet): Nemzetközi szervezet, amelynek célja a 
tagországok gazdasági növekedésének elősegítése, a nemzetközi kereskedelem 
fejlesztése, a gazdasági és pénzügypolitikai intézkedések fejlődő országokba irányuló 
tőkekivitelével kapcsolatos összehangolása. 

OIT általános feladatköre: Az OIT általános feladatköre, hogy a bírói függetlenség 
alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok gazdálkodásának központi 
feladatait és felügyeletet gyakorol az ítélőtábla és a megyei bíróság elnökének 
igazgatási tevékenysége felett. 

OIT feladatai és hatásköre: Az OIT nevezi ki és menti fel az ítélőtáblák elnökeit és 
annak helyetteseit, valamint annak kollégiumvezetőit, a megyei bíróság elnökét és 
elnökhelyettesét, a kollégiumvezetőt, az OIT Hivatalának vezetőjét és helyetteseit, 
továbbá 

1. munkáltatói és személyügyi jogkört gyakorol, ellátja a központi oktatási 
feladatokat, valamint az ülnökök választásával kapcsolatos feladatokat, 

2. megállapítja az OIT szervezeti és működési szabályzatát, és meghatározza a 
bíróságok szervezeti és működési szabályzatának alapelveit, jóváhagyja a 
hatáskörébe tartozó bíróságok szervezeti és működési szabályzatait, 

3. irányítja a Hivatal tevékenységét, továbbá a bíróságok informatikai 
fejlesztését, 

4. igazgatási feladatainak ellátása érdekében a bíróságokra kötelező 
szabályzatokat alkot, ajánlásokat és határozatokat hoz, és ezek megtartását 
ellenőrzi, 

5. véleményt nyilvánít, illetve kinevezési (felmentési) jogkört gyakorol a 
hatáskörébe tartozó bírósági vezetői tisztségekkel kapcsolatban. 

OIT-ba delegált külső tagok: Két országgyűlési képviselő, az igazságügyért felelős 
miniszter, a legfőbb ügyész, valamint a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke. 

Országgyűlés feloszlatása: A köztársasági elnök a választások kitűzésével 
egyidejűleg feloszlathatja az Országgyűlést, ha 

• az Országgyűlés – ugyanazon Országgyűlés megbízatásának idején – 
tizenkét hónapon belül legalább négy esetben megvonja a bizalmat a 
Kormánytól; vagy 

• a Kormány megbízatásának megszűnése esetén a köztársasági elnök által 
miniszterelnöknek javasolt személyt az első személyi javaslat megtételének 
napjától számított negyven napon belül nem választja meg. 

Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT): Az OIT – a bírói függetlenség 
alkotmányos elvének megtartásával – ellátja a bíróságok igazgatásának központi 
feladatait, és felügyeletet gyakorol az Országos Ítélőtábla és a megyei bíróságok 
elnökének igazgatási tevékenysége felett. Elnöke és tagjainak egy része egyéb 
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tisztsége alapján, „hivatalból” válik az OIT tagjává, tagjainak többsége azonban 
választással nyeri el e tisztségét. 

Oligopólium: Az oligopólium olyan piac megnevezése, ahol az eladók viszonylag 
kis számban vannak jelen, és emiatt meglehetősen nagy piaci erővel rendelkeznek. 

Ombudsman(ok): Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa(i). Mint a Parlament 
független jogvédő intézménye elsősorban a természetes személyek (társadalmi 
szervezetek) védelmét biztosítja a közigazgatás jogsértéseivel, túlkapásaival, 
méltánytalan, etikátlan eljárásával szemben. 

Az Országgyűlés: Az Alkotmány az Országgyűlést a Magyar Köztársaság legfelsőbb 
államhatalmi és népképviseleti szerveként határozza meg, amely a 
népszuverenitásból eredő jogait gyakorolva biztosítja a társadalom alkotmányos 
rendjét, meghatározza a kormányzás szervezetét, irányát és feltételeit. Az 
Országgyűlés két legfontosabb funkciója: a törvényhozó hatalom gyakorlása és a 
végrehajtó hatalom ellenőrzése. E funkcióit az Alkotmányban meghatározott 
hatáskörei gyakorlásával, az ott meghatározott eljárási szabályok szerint látja el.  

Az Országgyűlés dönt: Az Országgyűlés dönt az elnökkel szembeni 
összeférhetetlenség megállapításáról, lemondásának elfogadásáról, a feladatai 
ellátásában való átmeneti akadályoztatása megállapításáról, valamint az elnökkel 
szembeni jogi felelősségre vonás kezdeményezéséről. 

Országgyűlés feloszlása: Az Országgyűlés kimondhatja feloszlását megbízatásának 
lejárta előtt, melyre leginkább legitimációs válság, vagy más politikai változás 
késztetheti az Országgyűlést. 

Országgyűlési biztos: E jogintézmény a skandináv államokból ered, és svéd 
elnevezése után ombudsman néven terjedt el – az emberi jogok fokozódó védelmével 
párhuzamosan – Nyugat-Európában. Az ombudsman a régi svéd (norvég, dán) 
nyelvekben jogi ügynököt, képviselőt jelentett, de eredeti tartalmát elveszítve 
jelenleg jogvédőként, szószólóként (jogőrként) értelmezhető. Az országgyűlési 
biztosoktól meg kell különböztetni a miniszteri megbízás alapján működő ún. 
ágazati biztosokat (pl. oktatási jogok biztosa). 

Országgyűlési biztosokat az Országgyűlés választja: Az országgyűlési biztosokat – 
a köztársasági elnök javaslatára – a képviselők kétharmados szavazatával az 
Országgyűlés választja meg hatévi időtartamra. Egyszer újraválaszthatók. Az 
országgyűlési biztost – az országgyűlési képviselőkhöz hasonlóan – mentelmi jog 
illeti meg. 

Országos középtávú továbbképzési, vezetőképzési terv: A köztisztviselők 
továbbképzésének általános elveit, céljait, a vezetőképzéssel kapcsolatos négy évre 
szóló igényeket foglalja össze. A terv elkészítéséért a Kormány felelős, tartalmát a 
vonatkozó kormánydöntés szabályozza. 

Outsourcing: Kiszervezés. Az a technika, amikor egy adott feladatot valamilyen 
polgári jogi szerződés keretében egy másik (szervezeten kívüli) vállalattal, 
intézménnyel végeztetünk el. 
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Ö 

Ökológiai fordulat: A civilizáció történetének nagy fordulópontjai / ugrásai az 
ökológiai komplexum elemei – népesség, társadalmi intézmények, a rendelkezésre 
álló technológia és a természeti létfeltételek – közötti dinamikus egyensúly 
megbomlásakor írhatók le. 22 

Ökoszisztéma: A földi ökoszisztéma, avagy ökológiai komplexum a természeti 
létfeltételek, a népesség, a társadalmi intézmények és az alkalmazott technológiák 
együttesét jelenti. Ezen alkotó elemek között a civilizáció története során az ún. 
dinamikus egyensúly felbomlása figyelhető meg. Korunkban az alapvető „biológiai” 
tényezők, az emberiség szaporodása, illetve a természeti környezet minőségromlása 
kritikus szintre jutott, a korrekciós törekvések megvalósításának üteme viszont 
elmarad a természetben lejátszódó változások sebességétől. A „földrajzi” környezet 
fogalmi megközelítésében a kozmikus térség, valamint a bioszféra együttes zónája, a 
természetnek az emberi társadalom által használatba vett, e használattól többé-
kevésbé érintett része alkotja az ökoszisztémát. A görögök által adott nevén az 
Oikumené, azaz emberlakta Föld határai változékonyak, a társadalmi-történeti 
fejlődés függvényeként módosulnak. Az ember földi terjeszkedésének időbeli 
ritmusát általában a legfejlettebb társadalmak gazdasági-technikai felkészültsége, 
térbeli gyűrűzését pedig többé-kevésbé az éghajlati zónák szabályozzák. 

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv: Az önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szerv saját költségvetéssel rendelkezik, önálló 
gazdálkodási jogköre és felelőssége van. Alaptevékenységét önállóan látja el, 
rendelkezik szakmai szervezeti és gazdasági (pénzügyi, számviteli) szervezeti 
egységgel. Önállóan működő és gazdálkodó lesz a költségvetési szerv, ha az önálló 
gazdálkodást a szakmai tevékenység önállósága, a jelentős költségvetési összegű 
előirányzatok és a vagyon indokolja. Az önálló gazdálkodáshoz szükségesek a 
személyi és tárgyi feltételek, azaz a pénzügyi gazdasági tevékenység ellátására 
különálló gazdasági szervezet van. (A gazdasági szervezet végzi a tervezéssel, 
előirányzatfelhasználással, üzemeltetéssel, könyvvezetéssel, fenntartással 
kapcsolatos feladatokat, élén gazdasági vezető áll.) Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv többek között a központi költségvetési szerv irányító szerve (pl.: 
minisztérium), az önkormányzati hivatal (pl.: polgármesteri hivatal). 

Önállóan működő költségvetési szerv: Az önállóan működő költségvetési szerv 
kizárólag szakmai szervezeti egységekre tagozódik, nem rendelkezik az önálló 
gazdálkodáshoz szükséges feltételekkel, nincs saját gazdasági szervezete, szakmai 
alaptevékenysége nem eszközigényes. Szakmai célú költségvetési kerettel 
rendelkezik, egy másik költségvetési szerv előirányzataiba illesztve, amely felett 
azonban kötelezettségvállalási, teljesítési igazolási joggal és felelősséggel bír. Az 
önállóan működő költségvetési szerv és a gazdasági feladatokat ellátó költségvetési 
szervvel megállapodást köt a gazdálkodási feladatok ellátására. 

                                                 
22 Irodalom: Lányi A., A fenntartható társadalom. (Fenntarthatóság és globalizáció 2.) Bp., 

L’Harmattan, 2007, 7–12. o. 
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Önfenntartó funkció: Az állami feladatok fenntartásához szükséges állami szervek 
létrehozását és fenntartását jelenti. 

Önként vállalt feladatok: A kötelező feladatokon túl, a településen felmerült 
bármely közszolgáltatási igény kielégítése, vagy helyi közügy intézése; feltéve, hogy 
az nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását. 

Önkéntes és önsegítő szervezetek: Bevonásuk a közszolgáltatások ellátásába 
elsősorban az egészségügy és szociális területen lehetséges. (pl. idősek, betegek házi 
gondozása szakképzett gondozókkal, önkéntesekkel) Ennek hazánkban jelenleg még 
nincs nagy hagyománya. 

Önkéntes jogkövetés: A jogszabály rendelkezéseivel érintettek közvetlenül 
kötelesek, illetve jogosultak az adott magatartás tanúsítására, a jogalanyok 
kötelezettségeiket, jogaikat minden külön szerv közreműködése nélkül teljesítik, 
illetve gyakorolják. 

Önkormányzáshoz való jog: A helyi önkormányzatoknak azt a jogát és képességét 
jelenti, amely lehetővé teszi, hogy a választópolgárok helyi közössége - közvetlenül, 
illetőleg a választott helyi önkormányzata útján - önállóan és demokratikusan intézze 
a helyi közügyeit a helyi lakosság érdekében. A lakosság érdekében a helyi 
önkormányzatok saját hatáskörükben szabályozzák és igazgatják a helyi közügyeket. 

Önkormányzat: Valamely szervezet függetlensége, saját ügyeiben való önálló 
döntési jog.  

Az önkormányzat gazdasági önállósága: azt jelenti, hogy 
• az önkormányzat tulajdonával önállóan rendelkezik - pl. önkormányzati 

bérlakást eladhat, 
• bevételeivel önállóan gazdálkodik – vagyis ebből fedezi kiadásait, pl. az 

öregek napközi otthonát fenntartja, fizeti az általános iskolában dolgozó 
tanárokat, 

• egységes költségvetéssel rendelkezik – az önként vállalt és a kötelező 
feladatokat is innen finanszírozza, 

• vállalkozói tevékenységet folytathat saját felelősségére. 
Amennyiben önhibáján kívül hátrányos helyzetben (ÖNHIKI) van, kiegészítő állami 
támogatásra jogosult. 

Önkormányzat költségvetése: A helyi önkormányzatok saját költségvetés alapján 
működnek, melyek alapján finanszírozzák és ellátják a helyi önkormányzatokról 
szóló törvényben rögzített helyi szinten ellátandó közfeladatokat. 

Önkormányzati határozat: A képviselő-testület minden olyan kérdésben, amelyben 
nem alkot rendeletet, határozatot hoz. A határozatokat nem kell kihirdetni és nem 
állapíthatnak meg a településen élők számára jogokat, kötelezettségeket. 

Önkormányzati költségvetés jellemzője: A helyi önkormányzatok és helyi 
kisebbségi önkormányzatok költségvetése az államháztartás helyi szintje. A helyi 
önkormányzat a költségvetésből finanszírozza a feladatait, így minden 
önkormányzat saját költségvetését maga állapítja meg. 
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Önkormányzati költségvetés kapcsolata a központi költségvetéssel: A 
feladatellátáshoz az önkormányzat a saját források mellett központi költségvetési 
forrásokat is használ. Az Országgyűlés az éves központi költségvetési törvényben 
dönt a központi költségvetési támogatásokról és az átengedett központi adókról. 

Önkormányzati költségvetés zárszámadása: A költségvetési év végrehajtásának 
lezárását a zárszámadás jelenti. A jegyző által elkészített zárszámadási 
rendelettervezetet a törvény által előírt kimutatásokkal együtt a polgármester a 
költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a képviselő-testület elé. A 
képviselő-testület a zárszámadásról önkormányzati rendeletet alkot. 

Önkormányzati költségvetések készítése: Az egyes önkormányzati költségvetések 
elkészítésére és elfogadására csak a központi költségvetési törvény elfogadását 
követően van lehetőség, hiszen itt kerül elfogadásra többek között az 
önkormányzatok központi költségvetési támogatása. Így az önkormányzatok mindig 
a költségvetési évben fogadják el a tárgyévi költségvetésüket. 

Önkormányzati költségvetési koncepció kialakítása: A helyi önkormányzat 
költségvetési koncepcióját a pénzügyminiszter tájékoztatója alapján készíti el, 
figyelembevéve a költségvetési irányelveket. A költségvetési koncepciót a jegyző 
állítja össze, készíti el, a polgármester pedig kikéri az önkormányzati bizottságok, 
különösen a pénzügyi bizottság véleményét és ezt csatolja a koncepcióhoz. A 
következő évre szóló költségvetési koncepciót a polgármester november 30-ig (a 
helyi önkormányzati képviselő-testület tagjai általános választásának évében 
december 15-ig) a képviselő-testület elé terjeszti. 
A képviselő-testület dönt a koncepcióról és a költségvetés további munkálatairól. 

Önkormányzati költségvetési rendelet elfogadása: Az önkormányzati költségvetést 
a képviselő testület önkormányzati rendelet formájában fogadja el. A költségvetési 
rendelet végrehajtásáról a polgármester gondoskodik. 

Önkormányzati költségvetési rendelettervezet elkészítése: A központi 
költségvetési törvény elfogadását meg kell várni a költségvetési rendelettervezet 
elkészítésével. A jegyző által elkészített rendelettervezetet a polgármester február 15-
ig nyújtja be a képviselő-testület elé. A rendelettervezettel együtt előterjesztik az 
előirányzatokat megalapozó rendelettervezeteket (például helyi adókról szóló 
rendelet). 

Önkormányzati rendelet: A képviselő-testület 
• a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, 

(helyi építési szabályzat, lakások eladása, távhőszolgáltatás díjának 
meghatározása) továbbá 

• törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására (helyi adók kiszabása, 
helyi szociális ellátási formák és feltételek meghatározása). 

Az önkormányzat rendelete nem lehet ellentétes magasabb szintű jogszabállyal. 
Hatálya az önkormányzat illetékességi területére terjed ki, s alkalmazni kell az 
illetékességi területen élő magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel 
nem rendelkező szervezetekre. 
A rendeletalkotás át nem ruházható hatáskör. 
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Az önkormányzatok alapjogai: 
• Autonómia, 

 a szervezet kialakításában, 
 jelképeiben, 
 tulajdonnal való rendelkezésben, 
 gazdálkodásban, 
 a szabad társulásban, 
 helyi szabályozásban, 

• vélemény nyilvánításhoz, 
• kezdeményezéshez, 
• nyilvánosság való jog, 
• önkormányzati jogok Alkotmánybírósági és bírósági védelme. 

Összeférhetetlenségi rendelkezések: A hivatásos bíró nem lehet tagja politikai 
pártnak, és politikai tevékenységet sem folytathat, nem lehet országgyűlési vagy 
önkormányzati képviselő, polgármester, illetőleg a központi államigazgatási 
szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi 
LVII. törvény hatálya alá tartozó állami vezető, tisztsége ellátásán kívül – a 
tudományos, művészeti, irodalmi, oktató és műszaki alkotó tevékenység kivételével 
– más kereső foglalkozást nem folytathat, és ezzel sem veszélyeztetheti 
függetlenségét és pártatlanságát, nem lehet gazdasági társaság és szövetkezet vezető 
tisztségviselője vagy felügyelő bizottságának tagja, valamint gazdasági társaság 
személyes közreműködésre kötelezett vagy korlátlanul felelős tagja, nem lehet 
választott bíróság tagja. 

Összeolvadás: a költségvetési szervek olyan átalakítása, amely során az egyesítendő 
költségvetési szervek megszűnnek, és jogutódjuk az átalakulással létrejövő szerv lesz   
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P 

Pályázat: Egy olyan kiválasztási eljárás, amelynek során a munkáltató közzé teszi az 
álláshely betöltésével kapcsolatos lényeges információkat, pl. az álláshely 
betöltésének követelményei, az álláshely betöltésének időpontja, a pályázat 
benyújtásának határideje. 

Pályázati bizottság: A benyújtott pályázatok elbírálása a munkáltató feladata, 
amelyhez pályázati bizottság nyújthat segítséget. A bizottság általában 
véleménynyilvánítási hatáskörrel rendelkezik, de kaphat döntési hatáskört is. Az 
utóbbi esetben a munkáltató kötve van a bizottság döntéséhez. 

Paradigmaváltás: Elterjedt, hogy kultúránk értékeinek és alapvető 
meggyőződéseinknek összességét világnézetnek vagy paradigmának nevezik, 
melyekből konkrét viselkedési normák vezethetők le. Bizonyításra, vagy 
összehasonlításra alkalmazott példák közötti változásként/váltásként, gyakran 
modellváltásként, értékrend-váltásként értelmezik. 

Párt (politikai párt): A latin „pars”, rész kifejezésből származó fogalom, ami arra 
utal, hogy az egésznek csak részét jeleníti meg. A pártok a politikai alrendszer 
legtipikusabb szervezetei. A szűk értelemben vett politikai szféra a pártok világa. A 
pártok a közügyek nagy részével (nem csak egy témával) kapcsolatban kialakítják 
álláspontjukat. A pártok egymással versenyezve, a szavazók megnyerésével, a 
választásokon politikai hatalom megszerzésére törekszenek. Ha ez sikerül, akkor a 
következő választásig a párt nézetrendszere, akarata érvényesülhet a közösségi-
állami döntéshozatalban. 

Pártfrakciók: A pártok által delegált politikusok csoportja – elsősorban a 
Parlamentben, de frakció lehet önkormányzatokban is. 

Participáció: Részvétel az adott döntés megalapozásában, előkészítésében. 
Például lakossági fórum tartásával meg lehet (kell) ismerni a döntéssel érintettek 
véleményét, javaslatait, álláspontját, amelyek - ha a jog lehetővé teszi - beépíthetők a 
döntésbe. 
Ez a fogalom megjelenik az integrációban is intézményes szinten (Maastrichti 
Szerződések) a szubszidiaritás elve által. Ez azt jelenti, hogy a döntéseket a lehetőség 
szerint mindig az érintettekhez legközelebb eső szinten, az érintettek bevonásával 
kell meghozni. 

Partnerség (public-private partnership): Az állami és magánszektor 
együttműködésének az az esete, amikor a felek közös vállalatban egyesítik a 
kormányzati és nem kormányzati szereplők anyagi forrásait és állami autoritását egy 
bizonyos ideig egy bizonyos célra. 

Passzív hivatali vesztegetés: Az a hivatalos személy, aki a működésével 
kapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretét 
elfogadja, illetőleg a jogtalan előny kérőjével vagy elfogadójával egyetért, bűntettet 
követ el, és egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő [Btk. 250. § (1) 
bek.]. 
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Passzív információs jogosultság: az ÁSZ az ellenőrzése során iratokba, 
adatállományokba és más dokumentációkba való tekinthet be (akkor is, ha azok 
államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmaznak), a másolatot, illetve kivonatot 
készíthet, továbbá meghatározott esetekben (pl. ha az irat megsemmisítésétől lehet 
tartani) a lefoglalás jogával is rendelkezik. 

Pénz vásárlóereje: Azt mutatja, hogy egységnyi pénzösszeg (pl. 1000 forint) mekkora 
árutömeget képes megszerezni. Infláció esetén a pénz vásárlóereje csökken, mert 
azonos pénzösszegért a korábbinál kevesebb árut kapunk. 

Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, pénzügyi bonyolítási és ellenőrzési 
feladatok: A Kincstár annak ellenére, hogy nem minősül hitelintézetnek, az 
államháztartási törvény (1992. évi XXXVIII. tv.) felhatalmazása alapján pénzforgalmi 
szolgáltatásokat végezhet, számlát vezethet, készpénznélküli fizetési forgalmat 
bonyolíthat, továbbá befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatást végezhet. Ilyen 
feladat például a családtámogatási és fogyatékossági ellátások megállapítása és 
finanszírozása, a kiadások teljesítésére és a bevételek beszedésére irányuló pénzügyi 
feladatok ellátása. Az ellenőrzési feladatok keretében a kiadások teljesítéséhez 
kapcsolódóan alaki, formai és pénzügyi ellenőrzést végez. 

Pénzintézet: A pénzintézetek (pl. bankok, biztosítók) közvetítő szerepe tág és 
sokrétű: üzleti feladataik közé tartozik a fizetési forgalom lebonyolítása, jövedelmek 
személyek és szervezetek közötti mozgatása, a jelen és a jövő közötti transzferek, 
vagyonelemek egymás közötti átcsoportosítása. 

Pénzkereslet: Pénzkeresleten azt értjük, hogy a gazdasági szereplők mekkora 
pénzösszeget szándékoznak tartani, azaz mekkora pénzmennyiségre van szükségük 
a működésükhöz. 

Pénzkínálat: A pénzkínálat az a pénzmennyiség, amelyet a hitelrendszer a gazdaság 
rendelkezésére bocsát. 

Pénzügyi alap: Az alapok pénzügyi eszközökkel és költségvetési előirányzatokkal 
(bevételi és kiadási tervezett összegek) gazdálkodnak. 
Az alapok működéséhez, gazdálkodásához szükséges, hogy valamely kijelölt 
személy vagy szerv ezt a feladatot ellássa. Ezt a feladatot a társadalombiztosítási 
alapoknál két költségvetési szerv látja el, az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és 
az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. 

Pénzügyi ellenőrzés: A pénzügyi ellenőrzés során azt vizsgálják, hogy az 
államháztartási pénzeszközök (közpénzek) felhasználása során a költségvetési 
szervek betartották-e a vonatkozó jogszabályokat. Ez a törvényességi-jogszerűségi 
ellenőrzés. E vizsgálat tárgyát képezi az, hogy a pénzeszközöket a kijelölt feladatra, 
gazdaságos és takarékos módon használták-e fel. 
Ez a célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági ellenőrzés. 

Pénzügyi krízis (válság): Lehet valutaválság (amikor a fizetőeszköz értéke rendül 
meg), hitelválság (a bankok, pénzintézetek sorozatos csődjei esetén), sőt az állam 
fizetőképességének megrendülése („államcsőd”). 

Pénzügyi perspektívák: Az Európai Unió több évre szóló költségvetési csomagja, a 
tagállamok, az Európai Parlament és az Európai Bizottság megállapodásával 
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létrejövő politikai keret, amely fejezetekre bontva tartalmazza a költségvetési 
kötelezettségvállalási előirányzatok számszerű nagyságának felső határát. A 
fejezetenként meghatározott kötelezettségvállalási maximumok nem léphetők át a 
költségvetés éves tervezési eljárása során. 

Piac: A piac intézményes gyűjtőfogalom, amely a cserére szánt javak találkozásainak 
színhelyeit foglalja magában. Gyakran neveznek minden cserét piacnak. A gazdasági 
életben a piac olyan találkozóhely, ahol egy időben jelennek meg mindazok, akiknek 
cserére szánt árujuk van. A piacra több fogalmi meghatározás is létezik. A tökéletes 
piac jellemzői: 

• azonos (homogén) minőségű, nagy mennyiségben kínált és keresett áru;  
• számos termelő és eladó van jelen, és így, 
• egyenként senki sem képes befolyásolni a keresleti vagy a kínálati 

viszonyokat, 
• a piacon szabad a megjelenés (belépés) és szabad a távozás (kilépés), 
• a piaci körülményekről könnyű (olcsó) a tájékozódás, 
• a tranzakciók külső befolyástól vagy hatóságtól nem függnek. 

Piacgazdaság: Olyan gazdaság, amelyet alapvetően a piaci viszonyok irányítanak, a 
termelők és a fogyasztók szabadon döntenek a piacokon a megtermelt javak 
felhasználásáról, az állam pedig a gazdaság működési keretfeltételeit biztosítja. 

Piackutatás (keresletkutatás): A megrendelői, vevői igények megismerése, 
előrejelzése elemzési eszközökkel (kérdőíves, telefonos kikérdezés, az értékesítési 
személyzet kikérdezése, média-elemzés). 

Piac-szegmentálás: A piaci kereslet homogén részekre bontása a vevői igények jobb 
megismerése és kielégítése céljából. 

Pihenés: A köztisztviselő fizikai és szellemi regenerálódását szolgáló időszak, 
amelyeket az Mt. és a Ktv. szabályai garantálnak, pl. a munkaközi szünet, pihenőidő, 
heti pihenőnap, munkaszüneti nap, szabadság. 

Polgári peres eljárás (polgári per): Olyan kérelemre induló hatósági eljárás, 
amelyben a bíróság mint állami szerv közhatalmi jogosítványokat gyakorol. A 
polgári peres eljárás a polgári ügyekben eljáró bíróság, valamint a peres felek és 
egyéb személyek cselekményeinek összessége. 

Polgármester: A településen közvetlenül választott magyar állampolgár 
tisztségviselő, aki képviseli az önkormányzatot más szervezetek előtt, irányítja a 
polgármesteri hivatalt, vezeti a képviselő-testületet. A polgármester tekintetében a 
képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat, munkabérét a jogszabály keretei 
között határozza meg. 

Polgármesteri foglalkoztatási jogviszony: A főállású polgármester sajátos 
közszolgálati jogviszonyban tölti be tisztségét, amelynek szabályait külön törvény 
[1994. évi LXIV. törvény] tartalmazza. 

A polgármesteri tisztség megszüntetése: Amennyiben a polgármester tevékenysége 
törvénysértő, szándékosan nem tesz vagyonnyilatkozatot, nem szünteti meg a vele 
szemben fennálló összeférhetetlenségi okokat, a képviselő-testület keresetet nyújthat 
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be a polgármester ellen az illetékes megyei, fővárosi bírósághoz a polgármesteri 
tisztség megszűntetése érdekében. A bíróság ezekben az ügyekben soron kívül jár el. 

A polgármesterrel szembeni összeférhetetlenségi okok: 
A polgármester nem lehet23 (többek között): 

• köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság tagja, országgyűlési biztos, 
• az Állami Számvevőszék elnöke, elnökhelyettese és számvevője, 
• a Kormány tagja, államtitkár, szakállamtitkár, központi államigazgatási szerv 

köztisztviselője, 
• bíró, ügyész, közjegyző, bírósági végrehajtó, 
• a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagja, 
• más önkormányzatnál polgármester, alpolgármester, 
• más települési önkormányzat képviselő-testületének tagja. 

A főállású polgármester nem létesíthet 
• a tudományos, oktatói, lektori, szerkesztői, művészeti és jogi oltalom alá eső 

szellemi tevékenység kivételével egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyt 
- az országgyűlési képviselői megbízatás kivételével. 

Politikai jog: A köztisztviselő jogosult politikai szervezethez pl. párthoz csatlakozni, 
annak közéleti tevékenységében részt venni a politikai összeférhetetlenségi 
szabályok figyelembe vételével. 

Politikai kultúra: Egy adott társadalom, illetve nagyobb társadalmi csoportok által – 
tudatosan vagy tudattalanul – vallott, a politikával, annak egyes elemeivel 
kapcsolatos meggyőződéseinek, nézeteinek, értékítéleteinek, attitűdjeinek 
összessége. Nehezen meghatározható fogalom, ám nagy szerepe van a politikai 
rendszerben. 

Politikai összeférhetetlenség: A köztisztviselő pártban tisztséget nem viselhet, párt 
nevében vagy érdekében - az országgyűlési, az európai parlamenti, illetve a helyi 
önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve - közszereplést nem 
vállalhat [Ktv. 21. §]. 

Politikai patronázs: Közigazgatási állások betöltése a politikai bizalom alapján 
történik. 

Politikai rendszer: Meghatározó társadalmi alrendszer. A közszféra, a közösségi 
döntések meghozatalának és a közösségi célok megvalósításának színtere. Színtere 
ugyanakkor a társadalmon belüli sokféle érdek és értékrend megjelenítésének, ezek 
ütköztetésének is. A különféle érdekek és szempontok között – többé-kevésbé 
szabályozott – versengés folyik a társadalmi dominanciáért. Részben ezt képezi le a 
politikai pártok közötti vetélkedés. A közigazgatás szemszögéből a politikai rendszer 
a társadalmi-közösségi igények, célok megjelenítője. A politikai rendszerről 
beszélhetünk szűk és tágabb értelemben is. 

                                                 
23 nem részletes felsorolás, bővebben lásd az Ötv. 33/A §-át. 
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Politikai rendszer szűk és tágabb értelmezése: Szűkebb értelemben a „tiszta” 
politikai szféráról beszélünk, amely elsősorban a pártpolitika küzdőterét jelenti. Az 
állami szervek közül ebbe a körbe csak a Parlament sorolható bele. A tágabb 
értelemben vett politikai rendszer kiterjed az állami szervek egészére, és a 
társadalom irányában a nyomásgyakorló csoportok, illetve részben a média is bele 
érhető. 

Politikai vétó: A köztársasági elnök joga a törvény Országgyűlésnek való, 
megfontolásra történő visszaküldésére. 

Pótköltségvetés az önkormányzati költségvetésnél: A költségvetés végrehajtása 
során év közben előfordulhat, hogy a körülmények jelentősen megváltoznak, és ezek 
az önkormányzat költségvetésének a teljesítését jelentősen veszélyeztetik. Ekkor a 
polgármester jogosult pótköltségvetési rendelettervezetet terjeszteni a 
képviselőtestület elé. 

Pozitív diszkrimináció: Az etnikai, nemi, vallási alapon nyugvó, fizikai 
fogyatékosságon vagy bőrszínen alapuló hátrányos helyzetű csoportok helyzetének 
javítását célzó általános politikai elvek, jogszabályok, hivatalos állásfoglalások, 
irányelvek, legfelső bírósági döntések és az ezek alapján megvalósuló központi vagy 
helyi programok, a társadalmi élet különböző területein nyújtott kedvezmények 
rendszere.  

Prémiumévek program: A program, amelynek részletszabályait törvény tartalmazza 
[2004. évi CXXII. törvény] az idősebb, nyugdíj előtt álló köztisztviselők és 
ügykezelők számára nyújt gondoskodó lehetőséget a közszférából történő 
kivonulásra. 

Privatizáció: A privatizáció az állam tulajdonát képező vagyontárgy magánkézbe 
adása. Megkülönböztetendő a reprivatizációtól, ami az egykor magánkézben volt, 
majd államosított vállalatok, ingatlanok visszaadása az eredeti tulajdonosnak. A 
magánosítás alapfeltevése, hogy az állam nem képes olyan eredményesen 
gazdálkodni a vagyonnal, mint az a befektető, aki a saját tőkéjét kockáztatja. 

Privatizáció (magánosítás): Eszközök közösségi tulajdonból teljesen vagy 
részlegesen magántulajdonba kerülnek. Megkülönböztetendő a reprivatizációtól, ami 
az egykor magánkézben lévő eszközök visszaadása az eredeti tulajdonosnak vagy 
örökösének. 

Próbaidő: A kiválasztás lezárulását követően a kiválasztás céljának megvalósulását 
segíti, amely alatt a már kinevezett köztisztviselő indokolás nélkül bármikor 
elbocsátható. Időtartamát jogszabály korlátozza, pl. a magyar szabályozás hat 
hónapban rögzíti maximális időtartamát. 

Probst-féle rendszer: Az USA-ban a XX. század elején bevezetett minősítési 
rendszer, amely alapján a vezető mintegy száz előre meghatározott jellemvonás 
közül kiválasztja azokat, amelyek megítélése szerint a köztisztviselőre leginkább 
jellemzőek. A kiválasztott tulajdonságok számszerűsített értéke adja a minősítés 
eredményét. 
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Q 

Quasi államigazgatási szerv: Törvény feljogosítása alapján más szervezet, 
köztestület vagy személy. 
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Ráfordítás: A termelés során felhasznált élő munka és holt munka összessége 
pénzben kifejezve. Meghatározott időszakra számítják ki. Tágabb fogalom, mint a 
költség, mert magában foglalja azokat a kiadásokat is, amelyek az előző időszakban 
merültek fel, de amelyek a tárgyidőszaki tevékenység érdekében szükségesek, és 
tartalmazza az előre kifizetett díjakat, a beruházási-műszaki fejlesztési ráfordításokat 
is. 

Redisztribúciós funkció: A magánjavak (jövedelem, vagyon) egy részének elvonása 
után, azok átcsoportosítása és újraosztása a méltányosság és az igazságosság alapján. 

Régió(k): A fogalomhasználatot két dimenzió – ún. “ágazati” és területi – határozza 
meg. A régió fogalmát eltérően értelmezi az elméleti, tudományos oldal és a 
gyakorlati oldal, továbbá a különböző országok, régiók képviselőinek köre. E 
dimenziók belső és külső konstellációinak vetületei együttesen jelölik ki a régió 
fogalomkörét, de egyben mindennapi használatban számos zavart idéznek elő. A 
régió fogalmi megközelítései különböznek aszerint is, hogy a különböző definíciók 
hozzátesznek valami egyéb tartalmi elemet, s szakmai konszenzus nehezen jön létre. 
A diskurzus résztvevői abban megegyeznek, hogy a komplexitás a régió fő 
jellemzője. Beszélünk homogén és funkcionális régiókról; centrifugális erőtérről, 
társadalmi-politikai kohéziós intézményről; közös társadalmi (etnikum, kultúra) 
alapú; egy-egy tényezőcsoportra (természetföldrajz, demográfia stb.) vonatkoztatott 
és egyéb módon tipizált régiókról. 24 
„a régió lehatárolt területi egység a nemzeti és települési szint között, amelyet […] 
soktényezős társadalmi-gazdasági kohézió (regionalizálódás), az érzékelhető 
regionális identitás-tudat, valamint az érdemi irányítási kompetenciájú és önállóságú 
regionális intézmények rendszere (regionalizmus) fog tartós egységbe.” 25 

Regionális Államigazgatási Kollégium: A közigazgatási hivatal vezetője által 
megalakított testület. Tagjai a régió területén működő területi államigazgatási 
szervek vezetői. Fontos szerepet játszik a szervek közötti együttműködés, 
koordináció terén, pl. állásfoglalások kibocsátása révén. 

Rendes jogalkotási eljárás: Az európai uniós döntéshozatali eljárások fő típusa, 
melynek sajátossága, hogy a jogalkotási javaslatról mind az Európai Parlament, mind 
pedig az Európai Unió Tanácsa dönt, és csak akkor tekinthető véglegesnek a döntés, 
ha a döntési javaslatot mindkét szerv támogatja. Az eljárásban a Tanács és az Európai 
Parlament egyenrangú. A rendes jogalkotási eljárás jelentősége, hogy a Parlament 
megkerülhetetlen döntéshozó, módosításokat is tehet és a végső döntést is csak vele 
egyetértésben lehet meghozni. 

Rendkívüli állapot: Államközi fegyveres konfliktus veszélyével fenyegetett helyzet. 

Rendszer: Egynemű illetve összetartozó dolgoknak, jelenségeknek bizonyos 
törvényszerűségeket mutató rendezett egésze.  

                                                 
24 Irodalom: Nemes Nagy József (szerk.), Régiók távolról és közelről - Tanulmánykötet. Bp., ELTE 

Regionális Földrajzi Tanszék – MTA-ELTE Regionális Tudományi Kutatócsoport, 2005 
25 Irodalom: Nemes Nagy József, Jegyzetek a modernkori térbeliség fogalmainak értelmezéséhez In: 

Alföld és a nagyvilág. Bp., MTA FKI, 143–149. o. 
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Rendszerváltozás: Szűkebb értelemben Magyarország történelmének azon korszakát 
jelöli, mely során hazánk a pártállammal, annak kulturális, ideológiai és külpolitikai 
jellemzőivel szakítva parlamentáris demokrácia lett, áttérve a piacgazdaságra. 
Tágabb értelemben pedig olyan esemény, mely során egy állam rezsimje (társadalmi 
és politikai berendezkedése) egy adott formáról egy másikra vált (illetve változik) át. 

Reprodukció: A népesség „újratermelődését” jelenti, azt, hogy a halandóság és a 
termékenység együttes hatására a népesség száma és összetétele hogyan alakul 
hosszú távon.26 

Részjogkörrel rendelkezik az a költségvetési szerv: Részjogkörrel rendelkezik az a 
költségvetési szerv, amelynek működési és bevételi előirányzatát más önállóan 
működő és gazdálkodó szerv költségvetése tartalmazza, vagy előirányzatai felett 
más önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv rendelkezik. 
Megkülönböztetünk továbbá részjogkörű költségvetési egységet, amely nem önálló 
költségvetési szerv, hanem a költségvetési szerv szervezeti egysége (pl. telephely), és 
egyes előirányzatok felett rendelkezési jogosultsággal bír. (Ezt indokolhatja a területi 
elhelyezkedés, tevékenység stb.) 

Részletesség elve: A költségvetésben a bevételi és kiadási előirányzatokat 
részletesen kell szerepeltetni, oly módon, hogy megállapítható legyen az 
előirányzatok rendeltetése. 

Részvény: Tagsági jogot megtestesítő értékpapír. Osztalékra, közgyűlésen való 
részvételre, végelszámolásban (felszámolásban) pénzre jogosít. Lehet névre és 
bemutatóra szóló. 

Részvénytársaság (Rt.): A működéshez szükséges tőkét részvények kibocsátásával 
szerzi, a részvényesek felelőssége csak a tulajdonukban levő részvények értékéig 
terjed. 

                                                 
26 Forrás: Spéder Zsolt: Népesség, népesedés, egészségügyi ellátás. In: Andorka Rudolf: Bevezetés a 

szociológiába. Második, javított és bővített kiadás. Szerkesztette: Spéder Zsolt. Budapest, Osiris Kiadó 2006. 
288. oldal. 
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Saját bevétel: Az önkormányzatok bevételi forrásainak egyik csoportja, amelyek az 
önkormányzat tevékenységéből adódnak. Az önkormányzat saját vállalkozási 
tevékenysége alapján, saját vagyona hasznosítása során keletkező bevételi források is 
ide tartoznak. (Az adó, illeték nem ez alapján tartozik ide.) 
Ide tartoznak: 

• helyi adók, 
• saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon 

hozadékából származó nyereség, osztalék, kamat, bérleti díj, 
• illeték átengedett része, 
• környezetvédelmi és műemlékvédelmi bírság, ha az önkormányzat szabja ki, 
• átvett pénzeszközök, 
• önkormányzatot megillető vadászati jog haszonbérbe adásából származó 

bevétel, 
• egyéb bevételek. 

Sértett: Az a személy, akinek a jogát vagy jogos érdekét a bűncselekmény sértette 
vagy veszélyeztette. 

Sérthetetlenség: A sérthetetlenség alapján a képviselőt csak tettenérés esetén lehet 
őrizetbe venni, ellene csak az Országgyűlés előzetes hozzájárulásával indítható és 
folytatható büntető-, valamint szabálysértési eljárás vagy alkalmazható ellene 
büntetőeljárás-jogi kényszerintézkedés. 

Slum: A városok, s különösen a nagyvárosok fizikailag leromlott állapotú és 
szegények lakta városrészei.  

Stabilizációs funkció: Egyensúly fenntartása a gazdasági növekedés elérése 
érdekében. (Például árstabilitás, foglalkoztatás stabilitása, külső-belső egyensúly 
fenntartása.) 

Súlyos gazdasági következményei: A korrupció a szegényeket sújtja a leginkább, 
mivel éppen azoktól téríti el a közszolgáltatásokat, akinek a legnagyobb szükségük 
lenne rá. A korrupció ezen felül megfojtja a magánszektor növekedését, illetve 
aláássa a gazdaság fejlesztésére irányuló programok társadalmi támogatását. (A 
Világbank 2000-es tanulmányából.) 

SWOT-elemzés: A SWOT (Strength – Weaknesses – Opportunities – Threat) elemzés 
vagy analízis a vállalkozás és a gazdasági-társadalmi környezet erős és gyenge 
oldalait vizsgálja át, feltárja a vállalati lehetőségeket és a veszélyt hordozó 
tényezőket, alapul szolgálva vállalatstratégiai döntésekhez. 

Szabadság: Az a helyzet, állapot, amelyben valaki vagy valami szabad. Az a 
lehetőség, hogy az ember megválaszthatja cselekvését. Lehetőség arra, hogy valaki 
megtehessen valamit.  

Szabályozás mint irányítási eszköz: Az irányított szerv viszonyaira irányuló 
jogalkotási tevékenység. A Kormány pl. rendeletekben alapít, szervez át, szüntet meg 
államigazgatási szerveket. A szabályozás mint eszköz csak akkor áll az irányító szerv 
rendelkezésére, ha rendelkezik jogalkotó hatáskörrel. 
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Szabályozó hatósági tevékenység: A szabályozó hatóság – noha nem rendelkezik 
jogalkotó hatáskörrel – a saját területén olyan standardokat alakít ki, amelyeket a 
piaci szereplők normaként követnek. Ez nem feltétlenül szabályzatokban jelenik 
meg, hanem pl. konkrét esetekhez fűződő jogértelmezésekben, vagy egyedi 
döntésekben, mivel hasonló helyzetben lévő ügyfelek esetén a hatóság várhatóan 
hasonlóképpen dönt. 

Szabályozott kapitalizmus: Olyan gazdaságpolitika, melyben a gazdasági aktivitás 
és növekedés ösztönzése, a teljes foglalkoztatottság, az árstabilitás, a 
kiegyensúlyozott fizetési mérleg és az igazságos jövedelem biztosítása a legfőbb 
célkitűzés. Az állam szerepvállalása az adózás, az állami kiadások, a költségvetési 
hiány és az állami eladósodás terén fokozottan jelenik meg. 

Szakhivatalnok: Lásd még: Köztisztviselő. A közigazgatásban dolgozók azon 
(nagyságrendileg túlnyomó) csoportja, akik szakmai szempontok szerint kerülnek 
kiválasztásra a szakmai (nem politikai) feladatok ellátására. 

Szakigazgatási ismeretek: Az egyes igazgatási ágazatokhoz, pl. földügyi igazgatás, 
adóügyi igazgatás, kapcsolódó sajátos szakmai ismeretek. 

Szakmai teljesítés igazolása: A szakmai teljesítés igazolása során a 
kötelezettségvállalás megvalósulásának az ellenőrzésére kerül sor. A költségvetési 
szerv szabályzatában kijelölt személy jogosult ennek során a szerződés, a 
megrendelés teljesülését ellenőrizni. 

Szakmapolitikai munkacsoport: Az a testület, amely egy tervezet közigazgatási 
egyeztetésre bocsáthatóságáról dönt. Tagjai a Miniszterelnöki Hivatalt vezető 
miniszter, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, az igazságügyi és rendészeti 
miniszter, valamint a pénzügyminiszter által kijelölt vezetők. 

Szakszervezet: Szakszervezeten a munkavállalóknak olyan szervezeteit értjük, 
amelyek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek 
előmozdítása és megvédése. A szakszervezeteket közérdekű tevékenységükben az 
állam kedvezményben részesíti, partnerének ismeri el. 

Szakszervezeti jogok, sztrájkjog: A köztisztviselőnek joga van szakszervezetbe 
belépni, munkavállalói érdekvédelmet igénybe venni. Bizonyos országokban tilos a 
sztrájk, máshol korlátozottan lehet élni a munkabeszüntetéssel. 

Számlapénz: Papíralapú vagy (mindinkább) elektronikus formában a bankok 
számláin megjelenő tétel. 

Számvevőszéki vizsgálat: Az Állami Számvevőszék általános pénzügyi – gazdasági 
ellenőrző szerv, az állami ellenőrzés legfőbb szerve. Általános ellenőrzési hatásköre 
lehetővé teszi, hogy ellenőrzést végezzen mindenhol, ahol állami pénzt használnak 
fel vagy kezelnek. A Számvevőszék az ellenőrzéseit – a törvényben foglalt 
kivételekkel, ahol az ellenőrzés csak törvényességi szempontokra terjed ki – 
célszerűségi, eredményességi és törvényességi szempontból végzi. A pártok 
gazdálkodására, a pártfrakciók számára az Országgyűlés által folyósított 
hozzájárulás felhasználására, a Magyar Nemzeti Bank bankjegy– és 
érmekibocsátására, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok speciális költségkeret-
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felhasználására vonatkozó adatainak ellenőrzése kizárólag törvényességi 
szempontból történik. 

Szankció: A címzettre hátrányos jogkövetkezmény. 

Szegénység: Adott társadalomban a méltó életvitelhez általánosan 
nélkülözhetetlennek tartott javakkal való ellátottság szűkössége vagy hiánya.  

Szektor: Az iparnak valamely azonos vagy hasonló kitermelést, szolgáltatást folytató 
ága. 

Szellemi termék: Találmány, know-how, üzleti védjegy, minta, ipari forma és más 
regisztrált szellemi tulajdon, amely védelem alatt áll és piaci ügylet tárgya lehet. 

Személyes adat: Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes 
személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, 
az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során 
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A 
személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy 
közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, 
gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján 
azonosítani lehet. (Avtv. 2. § 1.) 

Személyi autonómia: Az embereknek az a tulajdonsága, hogy képesek szabadon 
alakítani cselekvéseiket a társadalmi szabályok elfogadása mellett is.  

Személyi illetmény: A karrier-rendszerben rendkívüli díjazási formának számít, 
mivel összegét nem a köztisztviselő besorolása határozza meg, hanem a 
közigazgatási szerv és a köztisztviselő megállapodása. Törvény korlátokat állíthat fel 
(pl. létszám korlát). 

Személyzetpolitika: Feladata, hogy összeegyeztesse az állam, a személyi állomány, 
valamint a közönség (az emberek, mint adófizetők) érdekeit és a személyzet ügyeit 
úgy intézze, hogy az a lehető magasabb színvonalon lássa el tevékenységét. 

Szervezetalakítási szabadság: Azt jelenti, hogy az önkormányzat rendelettel maga 
határozhatja meg szervezete felépítését, - azaz hogy milyen szervezeti egységeket 
hoz létre, azoknak milyen jogosítványokat ad – működését – vagyis hányszor 
ülésezik, mikor kell összehívni, ki az előterjesztő, milyen a hatáskörök 
gyakorlásának, átruházásának rendje, hogyan hirdetik ki a rendeleteket, mikor van 
ügyfélfogadási idő, fogadó óra, közmeghallgatás, stb, jelképeit, címerét, kitüntetéseit. 

Szervezeti és működési szabályzat: Önkormányzati rendelettel elfogadott 
dokumentum, amelyben a képviselő-testület meghatározza saját és szervei 
működésének részletes szabályait. 

Szerződéses jogviszonyok: A közigazgatási szervek által kötött szerződések 
rendszere. Két részre oszlik. 

a. A közigazgatás polgári jogi szerződéseket úgy köt, mint minden más piaci 
szereplő (magánszemély, gazdasági társaság stb.), nem élvez többletjogokat, 
pl. ha szerződést köt egy takarítási tevékenységet ellátó céggel az épület 
takarítása céljából. 
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b. Az ún. közigazgatási szerződések azonban egy közfeladat ellátását, valamely 
közszolgáltatás nyújtását szolgálják. Bizonyos közszolgáltatásokat magának 
az államnak kellene nyújtania, de célszerűbb ezzel egy gazdasági társaságot 
megbízni, hiszen az tudja felmutatni a szükséges szakértelmet és a piaci elvű 
működés előnyeit. Lásd pl. az önkormányzati víziközmű-cégek körét. 

A szociális ellátások formái: 
• Pénzbeli ellátás: pl. időskorúak járadéka, ápolási díj, átmeneti segély, 

temetési segély, lakásfenntartási támogatás; 
• Természetben nyújtott ellátások, amelyekről a képviselő-testület dönt: pl. a 

köztemetés, közgyógy-ellátás; 
• Személyes gondoskodást nyújtó ellátások: pl. szociális étkeztetés, házi 

segítségnyújtás, családsegítés, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, - ezek az 
alapellátási formák. A szakosított ellátás formái az ápolást, gondozást nyújtó 
intézmények, rehabilitációs intézmények és az átmeneti elhelyezést nyújtó 
intézmények. 

Szociális piacgazdaság: A szociális piacgazdaság egy állami berendezkedési forma. 
Elnevezésében arra utal, hogy noha elismeri a piaci törvényszerűségek (a szabad 
verseny, a tulajdonhoz való jog, a vállalkozás szabadsága, stb.) uralmát a gazdasági 
életben, a társadalom széles tömegei számára közszolgáltatásokat, juttatásokat, 
ellátásokat biztosít, ezáltal biztosítja a társadalmi béke, biztonság és újratermelés 
feltételeit. 

Szociális szféra: A szociális szférába csoportosíthatjuk mindazon társadalmi 
aktusokat és kapcsolatokat, szervezeti és intézményi objektivációkat, valamint a 
velük összefüggésben kialakított, művelt és továbbadott ismereteket, értékrendeket, 
előírásokat, érzelemnyilvánítási és viselkedésmódokat, szokásokat, amelyek az 
emberek kis és nagy csoportjainak szervezettségét, identitását és stabilitását, tehát az 
emberiség önfenntartásának szervezési-szervezeti feltételeit biztosítják. 27 

Szokás: A gyakorlat során kialakult és valamely közösségben általánosan követett 
cselekvési mód.  

Szokásjog: A társadalmi együttélés spontán kialakult szokásai. Mindenki számára 
természetesen elvárt magatartásszabályok, amelyek be nem tartását a társadalom 
bünteti. Jellemzően íratlan formában jelent meg, később összegyűjtötték, írásba 
foglalták. 

Szolgálati titok: Szolgálati titok a minősítésre felhatalmazott személy által 
meghatározott adatfajták körébe (szolgálati titokkör) tartozó adat, amelynek az 
érvényességi idő lejárta előtti nyilvánosságra hozatala, jogosulatlan megszerzése és 
felhasználása sérti vagy veszélyezteti az állami vagy közfeladatot ellátó szerv 
működésének rendjét, akadályozza a feladat- és hatáskörének illetéktelen befolyástól 
mentes gyakorlását. A szervek vezetője által megállapított szolgálati titokkört a 
Magyar Közlönyben kell közzétenni. 

                                                 
27 Irodalom: Benkes Mihály (szerk.), Civilizációk és vallások. Budapest, Cégér K., 1994 
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Szolgáltatás: A közgazdaságtan mások munkáját nevezi szolgáltatásnak. Olyan 
dologi formát nem öltő emberi tevékenység, amelyet közvetlenül a fogyasztás céljára 
fejtenek ki. Ilyen tevékenység lehet például a szállítás és a kereskedelem. 

Szolgáltatások egyenlege (szolgáltatásmérleg) a külföldiek által igénybevett magyar 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó bevételek, és a magyarok által igénybevett külföldi 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó kiadások különbsége. A mérleg legnagyobb súlyú 
tételét általában az idegenforgalomhoz kapcsolódó bevételek, és kiadások adják, de 
szerepelnek benne más üzleti szolgáltatások, pl. szállítási, kommunikációs, 
biztosítási, informatikai stb. szolgáltatások is.  

Szolidaritás: Gyakorlatilag szoros kötődést, közösségi tudatot, közös cselekvést 
jelent világnézeti-politikai alapon más-más értelemben.  

Szorzószámok: A fizetési fokozatokhoz emelkedő szorzószámok tartoznak, amelyek 
meghatározzák a köztisztviselő illetményét. 

Szóváltás: Polgári perben a kereset, és a viszontkereset előadása és arra adott válasz-
védekezés. Ez jelöli ki a bizonyítás kereteit. 

Sztrájkjog: Külön törvény [1989. évi VII. törvény] szerint korlátozott sztrájkjog illeti 
meg a köztisztviselőket. A sztrájk gyakorlásának feltételeit a Kormány és az érintett 
szakszervezetek megállapodása rendezi [Kormányközlemény - Megállapodás a 
Kormány és az érintett szakszervezetek között a köztisztviselők sztrájkjogának 
gyakorlásáról]. Tilos politikai okokból sztrájkolni és a vezetők nem vehetnek részt a 
sztrájkban. A sztrájk ideje alatt a közigazgatási szerv működőképességét fenn kell 
tartani. 

Szubjektív igazság: Jelentése az objektív igazság feltáró folyamata és tartalma, 
melynek jellemzője, hogy a feltáró tudós (szubjektum) személyiségét, gondolatait is 
hordozza, vagy valamely ember, vagy csoport irányában elfogult. 

Szubszidiaritás elve: Egy állam vagy államok szövetsége akkor jár el helyesen, ha a 
köz érdekében pusztán azokat a hatalmi jogköröket gyakorolja, amelyeket az 
egyének, a családok, a vállalatok, a helyi vagy regionális hatóságok önmagukban 
nem képesek gyakorolni. Eszerint a feladatokat úgy kell elosztani, hogy minden 
feladatot a lehető legkisebb, legalacsonyabb szervezeti szinten működő, legkevésbé 
centralizált, de még kompetenciával rendelkező szerv útján oldjunk meg. 

Szuburbanizáció: Egy olyan újabb tendencia, amikor a város központi részeiben élő 
lakosság száma fogy, ugyanakkor a város külső „kertes” kerületeinek népessége 
illetve a városhatáron túli kertes-családiházas területek népessége nő.  

Szufficit: Költségvetési többlet, a költségvetési év költségvetési bevételeinek és 
kiadásainak különbsége a tervezett, illetve tényleges költségvetési többlet. 

Szukcesszió: Az a jelenség, amikor egyrészt az invázió, másrészt a korábbi lakosság 
és tevékenységek kiköltözése következtében a településrész lakosságának és 
gazdasági tevékenységeinek összetétele megváltozik, kicserélődik.  

Szülőföldi Alap: A Szülőföldi Alap (2005. évi II. tv.) célja a határon túli 
magyarságnak a szülőföldjén való boldogulásának, kultúrája megőrzésének, anyagi 
és szellemi gyarapodásának elősegítése. Az alapot a Szülőföld Alap Iroda kezeli. Az 
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alap bevételeit a költségvetési támogatás és az önkéntes adományok és befizetések 
együttesen képezik. 

Szupraterritorialitás: A gazdasági tér kevésbé esik egybe az országhatárokkal. A 
világ fokozódó globalitása azt is jelenti, hogy az önálló nemzetgazdaságok felől a 
hangsúly a globális világpiac meghatározó szerepe felé tolódik el. A globális 
világgazdaság irányító központjai az ún. „global city”-k, vagyis a globális városok, 
ezek egyben a világ legnagyobb központjai is. A globális világgazdaság és 
világpolitika egyik legnagyobb kérdése, hogy milyen az ellentmondás a virtuális tér 
és a valós tér között. Nyitott kérdés, hogy mi lesz a sorsuk azoknak a tényleges 
földrajzi helyeknek, tradicionális térbeli gazdasági-társadalmi gazdaságoknak, 
melyek e globális virtuális térből kimaradnak. 28 

Szuverenitás: Függetlenség, önállóság, állami főhatalom. Tartalmilag ugyanezt 
jelenti a nemzeti szuverenitás. 

                                                 
28 Irodalom: Bernek Á. (szerk.), A globális világ politikai földrajza. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 2002, 

168. o., 172. o., 180–181. o. 
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Tagjelölt ország: Az Európai Unióhoz felvételi kérelmet benyújtó állam, amelyek 
felvételéről kedvező döntés született. 

Tanácsi formációk: Az Európai Unió Tanácsa aktuális tanácsüléseit 
megkülönböztetik politikai területek szerint. Az üléseken a politikai területért felelős 
tagállami miniszterek vesznek részt. Jelenleg 10 tanácsi formáció működik: Általános 
Ügyek Tanácsa; Külügyek Tanácsa; Gazdasági és Pénzügyek Tanácsa; Bel- és 
Igazságügyek Tanácsa; Foglalkoztatás, Szociálpolitika, Egészségügyi és 
Fogyasztóvédelmi Ügyek Tanácsa; Versenyképességi Tanács; Közlekedés, Távközlés 
és Energia Tanács; Mezőgazdasági és Halászati Tanács; Környezetvédelmi Tanács; 
Oktatási, Ifjúsági és Kulturális Tanács. 

Tanácsnok: A települési képviselők közül a polgármester, vagy bármely települési 
képviselő javaslatára a képviselő-testület által választott személy, aki felügyeli a 
képviselő-testület által meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátását. 

Tárgyéven túli kötelezettségvállalás: A tárgyéven túl húzódó beruházások, 
fejlesztések, felújítások összege. Ezek összege a költségvetés bevételi főösszegének 
arányában korlátozott. 

Társadalmi: Társadalomban ható, lévő, végbemenő.  

Társadalmi alrendszer: A modern társadalomelméletek felfogása szerint a 
társadalom alrendszerekre tagozódik. Ezek sajátos funkcióval, működésmóddal, 
„logikával”’ jellemezhetők. Bár jelentős eltérések vannak abban, hogy ki mit tekint 
alrendszereknek, általában elfogadott, hogy a gazdaság és a politika a társadalom 
meghatározó alrendszerei. 

Társadalmi autonómia: A modern demokráciákban a szabad választásokon alapuló 
demokratikus társadalmi viszonyok élő, többségében autonóm személyiségű 
emberekből álló közösség jellemzője.  

Társadalmi bizalom: Alapvető társadalmi kérdésekben „minimum” 
kompromisszum kialakítása és érvényesítése. 

Társadalmi egyenlőtlenség: Az egyének, családok és társadalmi csoportok jövedelmi 
és/vagy közjogi helyzetében mutatkozó jelentős különbségek.  

Társadalmi jövedelmek (transzferek): Az államháztartásból származó jövedelem a 
családok, üzleti szereplők számára, mint például a családi pótlék, a 
kisvállalkozóknak vagy a mezőgazdasági termelőknek nyújtott állami támogatás, 
exportszubvenció. Ezeket a kormányzat társadalompolitikai vagy gazdaságpolitikai 
célok elérésének szándékával folyósítja. 

Társadalmi költség: A magánköltségek és a másokra áthárított költségek összessége. 
Az üzleti logika nyers formájában figyelmen kívül hagyja a másokra áthárított 
költségeket, terheket. 29 

                                                 
29 Jó példa: a határon átnyúló környezetszennyezés esete: 

http://www.kormend.hu/?ugras=hirolvaso&hirszama=13821 



T 112 

FFFooogggaaalllooommmtttááárrr   

Társadalmi mobilitás: Az egyén átlépése egy jobb vagy rosszabb helyzetű 
társadalmi csoportba.  

Társadalmi osztály: A termelőeszközökhöz való viszony alapján meghatározott 
társadalmi kategória.30 A társadalmi osztály elsősorban gazdasági, másodsorban 
politikai kategória.   

Társadalmi rend: Az emberi együttélés viszonyainak összessége, megmutatja, hogy 
milyen az egyes embernek a másik emberrel illetve a többi emberrel való kapcsolata. 

Társadalmi réteg: A foglalkozás, a lakóhely, az iskolai végzettség, a jövedelem 
nagysága stb. alapján meghatározott társadalmi kategória. A társadalmi réteg a 
felsoroltak közül egy-egy jellemző alapján statisztikailag létrehozott jelentőségű. 

Társadalmi rétegződés: Különböző ismérvek alapján megállapított társadalmi 
kategóriák helyzetének eltérése, hierarchikus sorrendje az életmód és az 
életkörülmények különböző dimenzióiban.  

Társadalmi szerkezet: A társadalmon belüli különböző pozíciók közötti viszony.  

Társadalom: Az emberek széles körének gyűjtőfogalma, tipikusan egy ország 
társadalmáról beszélünk. A politika és az állam szempontjából a társadalmat 
állampolgárok alkotják. A modern társadalom meglehetősen tagolt: társadalmi 
rétegek, nem és kor, vagy a gyakorolt hivatás, vallási, politikai meggyőződés, stb. 
alapján elkülönülő csoportok alkotják, akiknek eltérő érdekeik vannak, eltérő 
nézetek, meggyőződések jellemzik őket. (A tagoltság egy másik dimenziója az 
alrendszerekre történő tagozódás.) Ugyanakkor a társadalom egyfajta közösség is, 
ilyenként beszélhetünk pl. közérdekről. 

Társadalombiztosítás alap: A társadalombiztosítási alapok fogalma az 
egészségbiztosítási alapot és a nyugdíjbiztosítási alapot foglalja magában. Bevételei a 
munkaadók és a munkavállalók által törvényi kötelezettség alapján fizetendő 
társadalombiztosítási és egészségügyi járulékokból származnak, kiadásai pedig – ami 
az alapok elnevezéséből következik – az egészségügyi ellátással illetve a nyugdíj 
folyósítással kapcsolatosak. 

Társaság: Az állam, a jogi személyek, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok 
és a természetes személyek üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására 
vagy annak elősegítésére saját cégnévvel rendelkező gazdasági társaságot 
alapíthatnak. Gazdasági társaság bármely gazdasági tevékenységet folytathat, amit 
törvény nem tilt vagy nem korlátoz. A gazdasági társaság alapvető funkciója a 
gazdasági vérkeringésbe való bekapcsolódás, üzletszerű, huzamos ideig tartó 
gazdasági tevékenység. 

A társasbíráskodás, ülnök részvétel alapelve: A társasbíráskodás, ülnök részvétel 
alapelvére tekintettel a bíróságok tanácsban járnak el (kivételesen egyesbíróként), és 
az ügyek egy részében nem hivatásos bírák (ülnökök) is részt vesznek a tárgyaláson. 

                                                 
30 Forrás: Tóth István György: Társadalmi szerkezet és rétegződés. In: Andorka Rudolf: Bevezetés a 

szociológiába. Második, javított és bővített kiadás. Szerkesztette: Spéder Zsolt. Budapest, Osiris Kiadó 2006. 
157. oldal 
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Társulás: Az önkormányzatok írásbeli megállapodásával létrehozott szervezet, 
amelynek célja az önkormányzatok együttműködésének fejlesztése és a hatékonyabb 
feladatellátás hatósági-igazgatási, intézmény fenntartási, területfejlesztési vagy egyéb 
közszolgáltatásokat érintő ügyekben. 

Társulási megállapodás: Társulási megállapodást köt az Európai Unió azokkal az 
országokkal, amelyek osztják legfontosabb elveit és célkitűzéseit, amelyekkel 
kapcsolatát intézményessé és szorossá kívánja tenni, és amelyek - európai államok 
esetében - hosszú távon tagságra pályáznak, így a társulási megállapodások célként 
tartalmazzák a társulási viszonyt létesítő országok későbbi csatlakozását.  

Társult képviselő-testület: Az egyes települési képviselő-testületek szabad társulási 
formája, amikor a képviselő-testületek részben vagy egészben egyesítik a 
költségvetésüket, közös hivatalt tartanak fenn és intézményeiket közösen 
működtetik. Társult testület alakítható úgy is, hogy az érdekelt települési képviselő-
testületek a települések lakosságszámának arányában választják meg a tagjait a 
települési képviselők közül. 
Azokban az ügyekben, amelyek kizárólag az adott települést érintik, az egyes 
települések képviselő-testülete önállóan dönt. Alakuló ülésén határozatba foglalja a 
megalakulását, a székhelyét, a hozzá tartozó települések felsorolását, dönt a 
szervezetéről, működési rendjéről. A társult képviselő-testület ülését össze kell hívni 
bármely résztvevő település polgármesterének a kezdeményezésére. 

Tartalékállomány: A köztisztviselő önhibáján kívüli felmentése esetén 
(létszámcsökkentés, tevékenység megszűnés, átszervezés, vagy a munkáltató jogutód 
nélküli megszűnése) a köztisztviselő közigazgatáson belüli továbbfoglalkoztatását 
segíti elő. Időtartama főszabály szerint megegyezik a felmentési idővel, de a 
köztisztviselő bármikor kérheti törlését a tartalékállományból. A tartalékállomány 
időszakában központilag üzemeltetett nyilvántartási rendszer segítségével kutatnak 
fel betöltetlen munkaköröket a köztisztviselőnek. A jogintézménnyel kapcsolatos 
szabályokat a törvény és végrehajtási rendeletek rögzítik [Ktv. 20/A. §, 150/1998. IX. 
18. Korm. rendelet és 7/2002. (III. 12.) BM rendelet]. 

Technológia: A technológia az ember által készített célszerű, az ember képességeit 
megnövelő eszközök (például gépek, anyagok és eljárások) összességének, valamint 
azok alkalmazásáról szóló ismereteknek a gyűjtőneve. A különböző technológiák 
segítségével az emberiség egyre többet tud megismerni, megváltoztatni, megőrizni 
az őt körülvevő világból. 

Települési önkormányzat: A község, a város, a főváros és kerületei önkormányzata. 

A települési önkormányzat kötelező feladatai: 
• egészséges ivóvízellátásról, 
• az óvodai nevelésről, 
• az általános iskolai oktatásról, nevelésről, 
• az egészségügyi és szociális alapellátásról, 
• a közvilágításról, 
• a helyi közutak és 
• temetők fenntartásáról, 
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• a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesüléséről való 
gondoskodás. 

Településrészi önkormányzat: A szervezeti és működési szabályzatában létrehozott, 
települési képviselőkből, más választópolgárokból álló testület, amelynek vezetője 
települési képviselő. Munkájának segítésére a képviselő-testület hivatali 
kirendeltségeket hozhat létre. 

Teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv: Teljes jogkörrel rendelkező 
költségvetési szervről beszélhetünk, ha a szerv valamennyi költségvetési 
előirányzata felett rendelkezési jogosultsággal bír, továbbá a hozzárendelt 
részjogkörrel rendelkező, illetve önállóan működő költségvetési szerv előirányzatai 
felett rendelkezni jogosult. 

Teljesítmény-pótlék: A köztisztviselő teljesítményére tekintettel az illetményen felül 
kifizetett anyagi elismerés (bónusz). 

Teljesítményértékelés: A köztisztviselő munkateljesítményének évente történő 
értékelése, munkakörének és a közigazgatási szerv kiemelt céljainak függvényében, 
meghatározott teljesítménykövetelmények alapján [Ktv. 34. § és 301/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet]. 

Teljesség (bruttó elszámolás) elve: Az államháztartás alrendszereit alkotó 
költségvetésben a bevételeket és a kiadásokat teljes összegükben, részletesen, 
egymástól elválasztva kell kimutatni. A bevételekkel szemben nem lehet beszámítani 
a kiadásokat. Ezzel ellentétes a nettó elszámolás rendje, amely szerint a bevételek és a 
kiadások egymással szemben beszámíthatóak és csak a különbözet kerül 
feltüntetésre. 

Tény- és értékelemek az állami döntésekben: Minden döntésnek vannak ún. tény- 
és értékelemei. Előbbi a döntési alternatívák (lehetőségek) mibenlétére vonatkozik. 
(Egy vásárlás során pl. tényelem a téliszalámi és a lecsókolbász ára, íze, stb.) Az 
értékelem azt adja meg, hogy mi szerint hozzuk meg a döntést, választjuk ki az 
alternatívát. (Pl. ha az ár a fontos, akkor lecsókolbászt, ha az íz, akkor valószínűleg 
téliszalámit veszünk.) Az állami döntésekben az értékelemet, az ún. preferenciákat a 
politika, a tényelemeket (adatok, becslések, stb.) elsősorban a közigazgatás 
szolgáltatja. 

A tényállás tisztázása: Az eljáró hatóságnak az a cselekménysorozata, amely során 
feltárja a döntés meghozatalához szükséges tényeket, körülményeket (kivel, mivel, 
mikor, hol, mi történt). 

Tér és idő összezsugorodása: David Harvey fogalma, amely arra utal, hogy a 
közlekedés technológiájának fejlődésével és a média növekedésével párhuzamosan 
az emberiség számára a fizikai távolságok szerepe és leküzdésükhöz szükséges idő 
csökken. 

Terhelt: A büntetőeljárásban az a személy, aki ellen a büntetőeljárást folytatják. 

Termékenység: A szülőképes korban lévő női népességre illetve annak egyes 
részeire jutó születések száma.  
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Területi autonómia: A földrajzilag elkülönülő, önrendelkező és önálló területi 
egység, mely sajátos közigazgatási és társadalmi alakulat.  

Területi önkormányzat: A megyei önkormányzat. 

Területközi szerv: Olyan közigazgatási szerv, amelyik nem igazodik az állam 
általános területi beosztásához, hanem más törvényszerűségeket (pl. a földrajzi 
viszonyokat) figyelembe véve alakítja ki, lásd pl. a vízügyi felügyelőségeket, amelyek 
a folyók vízgyűjtő területéhez igazodnak, pl. Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség.31 

Tervgazdaság: Államilag szervezett és irányított gazdasági rendszer, ahol a 
gazdasági folyamatokat a központi tervező szerv tervezi meg (pl. Magyarországon a 
II. világháború után az Országos Tervhivatal). A rendszerre jellemző a tervezés 
elsőbbsége: a hatalmi döntés független a nyereségességtől és más gazdaságossági 
szempontoktól, a pénz szerepe passzív, elszámolásokra korlátozódott. 

Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését 
kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kér. 
(Avtv. 2. § 7.) 

A tisztességes eljárás alapelve: Mindenkinek joga van ahhoz, hogy ügyét 
tisztességes eljárás során, ésszerű határidőn belül, független és pártatlan bíróság 
bírálja el. 

Tisztségek, amelyeket a főállású polgármester a képviselő-testület hozzájárulása 
nélkül nem gyakorolhat: 
Nem lehet 

• vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, 
igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelő 
bizottságának tagja, 

• gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, 
igazgatóságának vagy vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, 
valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más 
jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója), 

• szövetkezet tisztségviselője, 
• alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője. 

Tisztséghez méltó magatartás követelménye: Köteles a tisztségéhez méltó, 
kifogástalan magatartást tanúsítani, és tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, 
amely a bírósági eljárásba vetett bizalom, vagy a bíróság tekintélyének csorbítására 
lenne alkalmas, minden ügyben befolyástól mentesen és részrehajlás nélkül köteles 
eljárni. 

Titoktartás: A köztisztviselő köteles az állami és szolgálati titkot megőrizni, valamint 
minden olyan tényt, adatot, információt bizalmasan kezelni, amelynek 
kiszolgáltatása sértené a közigazgatás vagy harmadik személy jogát vagy jogos 
érdekét. 

                                                 
31 http://kdvktvf.zoldhatosag.hu/ 
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Többcélú kistérségi társulás:  
Létrehozásához az szükséges, hogy 

• a társulási megállapodást a kistérségbe tartozó települések képviselő-
testületeinek több mint a fele, de legalább két képviselő-testület, míg 

• a területfejlesztési feladatok vállalása esetén a kistérségbe tartozó települések 
képviselő-testületeinek mindegyike jóváhagyja, 

• az államkincstár nyilvántartásba veszi. (Ez utóbbi azért fontos, mert a 
kincstár utalja számukra az állami normatívákat.) 

A többcélú kistérségi társuláshoz csatlakozni bármikor, abból kiválni törvényben 
meghatározott esetben, illetve naptári év utolsó napjával lehet. 

Többség: Valamely csoport (tagjainak) nagyobbik része a többihez viszonyítva.  

Toborzás: Toborozáson azoknak az eszközöknek, módszereknek az alkalmazását 
értjük, amelyek célja, hogy a munkáltató a potenciális jelentkezőket megfelelő 
számban felkutassa és magához vonzza. 

Tőke- és pénzpiac: A pénzügyi piacok a jövedelmüket megtakarítók és a 
pénzhiányukat piaci úton kielégítők között közvetítenek. A pénzügyi termékek 
lejárata és gazdasági tartalma alapján szokás megkülönböztetni a pénzpiacot (egy 
évnél rövidebb lejáratú ügyletek színhelye) és a tőkepiacot (hosszabb lejáratú hitel- 
és betéti ügyletek, kötvény- és részvényügyletek színhelye). 

Tőke és pénzügyi mérleg: a fizetési mérleg része, amely adósságot generál és nem 
generáló tételekből áll. E tételek közül a legfontosabb a közvetlen tőkebefektetések 
egyenlege, azaz külföldi működő-tőke beáramlása (ennek egy része privatizáció 
útján kerül az országba) és a hazai működő-tőke kiáramlása közötti különbség. Az 
adósságot generáló tételek közé tartoznak a külföldi hitelfelvételek ideértve a 
kötvényértékesítést is, a mérleg másik oldalán a hitelnyújtás külföldre tételek 
szerepelnek. Az adósságot nem generáló tételek levonása után „megmaradt” külső 
finanszírozási igényt a nemzetgazdaság szereplői adósságot generáló tételekkel, azaz 
külföldi hitelfelvétellel - az államháztartás esetén gyakran állampapírok külföldi 
értékesítésével - tudják finanszírozni.  

Törlés: az előirányzat felhasználásáról történő végleges lemondás. 

Történeti alkotmány: A különböző időszakokban elfogadott törvények és kialakult 
szokások, szabályok, jognyilatkozatok összessége, amelyek az államhatalom 
gyakorlásának és az alapvető jogok tartalmának kérdéseit szabályozzák. 

Törvények végrehajtása: Az a tevékenység, amelynek során a Kormány érvényt 
szerez a törvényi elírásoknak, így pl. a törvény felhatalmazása alapján rendeletet 
alkot, vagy egyedi intézkedést hoz. 

Törvényességi ellenőrzés: A Kormány a közigazgatási és igazságügyi miniszteren 
keresztül a fővárosi és megyei kormányhivatalok útján ellenőrzi az önkormányzatok 
törvényes működését. A fővárosi és megyei kormányhivatalok az önkormányzatok 
döntéseit felülvizsgálják, a jogszabálysértő döntésekre írásbeli észrevételt tesznek. 
Amennyiben az észrevételben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat a 
jogszabálysértő döntést nem korrigálja, a fővárosi és megyei kormányhivatal 



T 117 

FFFooogggaaalllooommmtttááárrr   

bírósághoz vagy Alkotmánybírósághoz fordul. (Lásd: önkormányzati jogok 
védelme.) 

Törvényességi szempontú ellenőrzés, amikor az ellenőrző szerve a vonatkozó 
jogszabályok betartását ellenőrzi.  

Törvényjavaslat: Az Országgyűlés hatáskörébe tartozó jogszabály megalkotása iránti 
javaslat, amely tartalmazza a törvény javasolt szövegét és címét. 

Törvénynek való alávetettség: A bírák függetlenségének egyik garanciája, a bíró, 
illetve a bírói tevékenység törvénynek való alávetettsége. Ennek értelmében a bírói 
hatalom egyetlen alkotmányos korlátja az, hogy a bírák ítélkezési tevékenységüket a 
törvényeknek (jogszabályoknak) alárendelten kell, hogy végezzék. A bírói 
jogalkalmazás, az ítélkezési eljárás tehát jogszabályfüggő, a bíró a jogszabályok 
szerinti eljárásra jogosult és egyben kötelezett is, felelőssége e tekintetben kizárólag 
jogszabályhoz kötött. 

Törzsvagyon: Törzsvagyonnak az az önkormányzati tulajdon nyilvánítható, amely a 
kötelező önkormányzati feladatok ellátását vagy a közhatalom gyakorlását szolgálja. 
A törzsvagyonba tartozó tulajdon: 

• forgalomképtelen, vagy 
• korlátozottan forgalomképes. 

Továbbképzés: A köztisztviselő feladatkörének ellátásához szükséges ismeretek, 
készségek megszerzését, megújítását, továbbfejlesztését szolgáló képzés. A 
részletszabályokat a törvény és a vonatkozó kormányrendelet tartalmazza [Ktv. 33. § 
és 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendelet]. 

Továbbképzésre való jogosultság: A köztisztviselőnek nemcsak kötelessége, hanem 
joga is a továbbképzésen való részvétel, amelynek feltételeit (finanszírozás, 
munkavégzés alóli felmentés) a közigazgatásnak kell biztosítania. 

Tőzsde: A tőzsde (börze) nyilvános, szervezett, koncentrált piac. Az áru- és 
értékpapír-tőzsdéken az adás-vétel tárgyát képező áruknak vagy értékpapíroknak 
nem kell jelen lenniük. A gabona, a nyersolaj, a gyapot, a devizák és az értékpapírok 
piacán a tőzsdei adásvétel sajátos szabályok között zajlik: megszabott 
tételméretekben, megadott minőségi kategóriákban, előre tisztázott elszámolási és 
fizetési feltételek mellett kereskednek a megjelenő nagyszámú vevők és eladók. 

Transzatlanti Gazdasági Partnerség: Az Európai Unió és az Egyesült Államok hozta 
létre 1998-ban, a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatokban a technikai akadályok 
lebontása mellett közös fellépést szorgalmaz a munkaügy, a környezeti, az üzleti és a 
fogyasztói érdekek nemzetközi kereskedelmi rendszerbe való integrálása érdekében. 

Transparency International: Nemzetközi, nem-kormányzati (NGO) szervezet, 
amelynek fő célja a korrupció elleni küzdelem, a tiszta és elszámoltatható viszonyok 
megteremtése a közszolgálatokban, a közpénzek felhasználásában. A TI 
tevékenységének fő profilja kutatások kivitelezése, és azok kapcsán jelentések, 
állásfoglalások megfogalmazása. 

Transznacionális vállalatok: „A globalizálódó világgazdaság legfőbb hajtóerői és 
szervezeti formái, a nemzetközi rendszer országok, illetve szervezetek felett álló 
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szereplői. Tevékenységük két meghatározó eleme a költségminimalizálás és a 
profitmaximalizálás a globális profitszerzés folyamán. Jelenleg a világkereskedelem 
közel 2/3-át a transznacionális vállalatok bonyolítják, s ezen belül kb. 1/3-ot tesz ki a 
vállalatokon belüli (intra-firm) forgalom. 32 

Transznacionalitás: Országok, illetve nemzetek fölöttiség. A nemzetközi viszonyok 
új kapcsolati köre, melyet a transznacionális szereplők működtetnek, szerveződéseik 
meghatározó szerepet hordoznak a globalizációs folyamatban.  

Tulajdon: a tulajdonos számára a dolog felett kizárólagos uralmat biztosító, azt 
védelemben részesítő jog, amely magában foglalja a birtoklás, használat, hasznosítás 
és a rendelkezés jogosultságát. 

                                                 
32 Irodalom: Bernek Ágnes szerk., A globális világ politikai földrajza. Budapest, Nemzeti 

Tankönyvkiadó, 2002, 162–179. o. 
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U 

Uniós állampolgárság: Az uniós állampolgárság intézményét a Maastrichti 
Szerződés hozta létre. Az EU-tagállamok polgárai eredeti állampolgárságuk mellett 
ún. uniós állampolgársággal is rendelkeznek, ami többletjogokat biztosít a számukra. 
Az Unió állampolgára az EU bármelyik országában szabadon mozoghat, utazhat és 
tartózkodhat, a lakóhelye szerinti tagállamban részt vehet a helyhatósági és az 
európai parlamenti választásokon, sőt akár jelöltként is indulhat és megválasztható. 
Az Unión kívüli országokban igénybe veheti bármelyik másik EU-tagállam 
diplomáciai és konzuli testületeinek védelmét, amennyiben saját országának helyben 
nincs képviselete, valamint petíciót nyújthat be az Európai Parlamenthez, és 
jogorvoslatért fordulhat az Európai Ombudsmanhoz. 

Urbanizáció: Az urbanizáció egyrészt a városok növekedését és szaporodását, 
másrészt a város technikai és életforma terjedését jelenti. Az urbanizáció tehát a 
települések infrastruktúrával való ellátása, városiasodás, a városi életmódnak 
megfelelő magatartás, viselkedés. 

Utalványozás: Utalványozás a kiadás teljesítésének, a bevétel beszedésének vagy 
elszámolásának a jóváhagyását jelenti az érvényesített okmányok alapján. Az 
utalványozás az érvényesített okmányra rávezetett külön írásbeli nyilatkozattal 
történik. Az utalványozásnál a második ellenjegyző arról győződik meg, hogy a 
szakmai teljesítés igazolása és az érvényesítés megtörtént-e. A második ellenjegyző 
hasonlóan az első ellenjegyzéshez itt is megtagadhatja az utalványozás 
ellenjegyzését. Ebben az esetben ugyanaz játszódik le, mint az első ellenjegyzésnél. 
Utalványozásra a kötelezettségvállalók jogosultak. Fontos összeférhetetlenségi 
szabály, hogy a kötelezettségvállaló és ellenjegyző, illetve utalványozó és ellenjegyző 
ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan azonos személy nem lehet. 

Utasítás végrehajtás a Ktv. szerint: A közigazgatás hierarchikus felépítéséből, illetve 
működéséből következően a köztisztviselő fő szabály szerint köteles végrehajtani 
felettesének a munkavégzésre vonatkozó utasításait. Az utasítást csak kivételesen, a 
törvényben meghatározott esetekben vitathatja. Köteles megtagadni az utasítást, ha 
annak végrehajtásával pl. bűncselekményt, vagy szabálysértést követne el. Más 
esetekben megtagadhatja az utasítás végrehajtását, pl. jogszabálysértő az utasítás. Az 
utasításnak erkölcsi korlátai is vannak, az nem sértheti a köztisztviselőt emberi 
méltóságában. 

Utasítás végrehajtása: Bizonyos közszolgálati jogviszonyokat szigorú függelmi 
viszony jellemez, pl. katonaság, rendőrség. 

Utilitarizmus: (lat.: utilis: hasznos) Haszonelvűség: A hasznosságot, mint legfőbb 
eredményt kívánatosnak tartó filozófiai irányzat. A cselekvés, a döntés 
minősítésének legfőbb szempontja annak hasznossága. (J. Bentham, J. St.Mill) 

Utólagos normakontroll: Jogszabály vagy az állami irányítás egyéb jogi eszköze 
alkotmányosságának vizsgálata. 
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Ü 

Ügyészi óvás: Az ügyész a törvénysértés kiküszöbölése érdekében óvással élhet az 
érintett szervnél, ha a kibocsátott jogi norma ellentétes az Alkotmánnyal vagy 
magasabb szintű jogszabállyal, illetőleg ugyancsak óvással élhet az érintett szervnél 
vagy annak felettes szervénél, ha annak egyedi ügyben hozott jogerős döntése 
törvénysértő. 
 
Ügyészség centralizált szervezet: Élén a legfőbb ügyész áll, aki csak az 
Országgyűlésnek felelős (a legfőbb ügyészhez kérdés, illetve interpelláció is 
intézhető). Az alsóbb fokú ügyészség alá van vetve a felettes ügyészségnek, végső 
soron a legfőbb ügyészségnek. 

Ügyfél: A Ket. személyi hatálya az ügyfelekre terjed ki. 
Ügyfél az a természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, akinek (amelynek) jogát, jogos érdekét vagy jogi helyzetét az 
ügy érinti, továbbá az, akit (amelyet) hatósági ellenőrzés alá vontak, illetve akire 
(amelyre) nézve – tulajdonát, jogait és vagyontárgyait is ideértve – a hatósági 
nyilvántartás adatot tartalmaz. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a 
létesítménnyel kapcsolatos, illetve a tevékenység engedélyezésére irányuló 
eljárásban ügyfél a hatásterületen levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogszerű használója. 
Az ügyfél jogai megilletik az ügy elbírálásában hatóságként részt nem vevő más 
hatóságot is, amelynek feladatkörét az ügy érinti. 
Meghatározott ügyekben törvény az ügyfél jogaival ruházhatja fel az érdekvédelmi 
szervezeteket (pl. szakszervezeteket) és azokat a társadalmi szervezeteket, 
amelyeknek a nyilvántartásba vett tevékenysége valamely alapvető jog védelmére 
vagy valamilyen közérdek érvényre juttatására irányul. [15. § (1)-(2) és (4)-(5)] 

Ügyfélkapu: Az az eszköz, amely biztosítja, hogy az ügyfél elektronikus aláírás 
hiányában is biztonságosan léphessen kapcsolatba a központi rendszer útján az 
elektronikus ügyintézést, illetve elektronikus szolgáltatást nyújtó szervekkel. 

Ügykezelő: A közigazgatási szerv feladat- és hatáskörében eljáró dolgozó, aki 
ügyviteli feladatokat lát el. 

Ügyvitel: Olyan adminisztratív munkafolyamatok összessége, amely nem jelenti 
közvetlenül a szerv alaptevékenységének megvalósítását, de azt szolgálja (pl. 
ügyiratok iktatása). 

Ülnök: Az a 30. életévét betöltött, büntetlen életű, választójoggal rendelkező magyar 
állampolgár, akit helyi bíróság esetében a bíróság székhelye szerinti illetékes 
települési önkormányzat képviselő-testülete, megyei bíróság esetében a megyei 
(fővárosi), megyei jogú városi önkormányzat közgyűlése választ meg. 

Üzleti terv: Számszerűsített formában tartalmazza a vállalkozás főbb 
tevékenységeinek tervezett alakulását, a pénzügyi folyamatokat, az értékesítési 
irányokat, a vállalati szervezet várható változását, a főbb gazdasági mutatók 
(nyereség, pénzforgalom) alakulását. Külön terv készülhet külső szervezetek 
számára (például banknak, hitelfelvételhez). 
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Üzleti titok: Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény, 
információ, megoldás vagy adat, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek 
által történő megszerzése vagy felhasználása a jogosult jogszerű pénzügyi, gazdasági 
vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása 
érdekében a jogosult a szükséges intézkedéseket megtette. 

Üzleti vagyon: az állami vagyonba tartozó egyéb forgalomképes vagyonelemek. 

Üzletszerű: A vállalkozások üzletszerű gazdasági tevékenységet végeznek. A 
rendszeresen, haszonszerzés céljából végzett gazdasági tevékenységet hívjuk 
üzletszerűnek. 
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V 

Vád: Az állam büntető igénye, amelyet a vádemelésre jogosult (vádló) meghatározott 
személlyel szemben (vádlott) a bíróság előtt azért érvényesít, mert megalapozott a 
gyanú, hogy ennek a meghatározott személynek, meghatározott magatartása 
bűncselekmény törvényi tényállását valósította meg. 

Vádemelés: Az ügyész vádiratának vagy vádindítványának benyújtása a bírósághoz. 
Vádirat a bíróság előtti vádemelésre szolgáló, ügyész által készített irat, 
vádindítvány a vétségi eljárásban a vádirat funkcióját megvalósító ügyész által 
készített irat. 

Vádhoz kötöttség elve: A büntetőeljárásban érvényesülő alapelv, amely szerint a 
bíróság csak törvényesen emelt vád alapján járhat el, és csak a vád tárgyává tett 
cselekmény miatt hozhat ítéletet. 

Vágtató infláció: Vágtató infláció esetén az árak általános emelkedése már két 
számjegyű. 

Vagyon: természetes vagy jogi személyek értékben kifejezhető javainak, azaz 
dolgokra vonatkozó, más személyekkel szemben fennálló jogainak és 
kötelezettségeinek összessége. A vagyonnak tehát nemcsak a dolgokhoz kapcsolódó 
jogok (pl. tulajdonjog), de a kötelezettségek (pl. elidegenítési, terhelési, építési, 
telekalakítási, stb. tilalmak, egyéb kötelezettségek) is részét képezik. 

Vagyongazdálkodás: a rendelkezésre álló vagyon működtetésére irányuló 
szabályozás kialakítása (pl. önkormányzati rendelet, vagyongazdálkodási 
szabályzat), illetve a vagyon használata, hasznosítása meghatározott tevékenység 
ellátása érdekében. 

Vagyonkezelés: az a tevékenység, amelyet a tulajdonos helyett, de annak nevében és 
képviseletében a kezelő végez. A kezelő gondoskodik a rábízott vagyonról, ellátja, 
illetve felügyeli és ellenőrzi a vagyongazdálkodás operatív feladatait. Felelős a 
rábízott vagyonért, de a tulajdonosi jogok gyakorlásában korlátozott. 

Vagyonnyilatkozat-tétel: A közigazgatás átláthatóságát, a korrupció megelőzését, a 
közbizalom megerősítését szolgáló jogintézmény. Törvényi szabályok alapján [2007. 
évi CLII. törvény] a köztisztviselők meghatározott köre időszakonként köteles 
vagyonnyilatkozatot tenni. A kötelezettség kiterjed a köztisztviselővel együtt élő 
házas, illetve élettársra és gyermekre is. A vagyonnyilatkozat-tétel elmulasztása a 
közszolgálati jogviszony megszűnésével jár. A köztisztviselő vagyoni helyzetére 
vonatkozó bejelentés esetén a munkáltató meghallgatja a köztisztviselőt és 
amennyiben nem sikerül tisztázni a bejelentésben foglaltakat, az Adó- és Pénzügyi 
Ellenőrzési Hivatalnál vagyongyarapodási vizsgálatot kezdeményez. 

Választás: A demokratikus politikai rendszerek meghatározó folyamata, amelynek 
során a társadalom kifejezheti preferenciáit. A választás során az állampolgárok 
„kiválasztják” azokat, akik a továbbiakban őket képviselve vesznek részt az állami-
politikai döntéshozatali folyamatban. A modern politikai rendszerekben ez - a kisebb 
önkormányzatokat kivéve – elsősorban pártok közötti választást jelent. A választás 
eredményét – a választók akaratán túl – a választási rendszer is befolyásolja. 
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Választási rendszer: A választójogi és a választási eljárási szabályok összessége. A 
választási rendszereknek számos típusa lehet. Így pl. vannak egy és kétfordulós 
rendszerek. Vannak továbbá ún. egyéni választókerületi, listás, valamint vegyes 
választási rendszerek. A vegyes rendszer az előbbi kettőt kombinálja. (Ilyen a 
magyar rendszer is.) 

Vállalat rendeltetése (missziója): A vállalkozás tulajdonosai és vezetői által 
meghatározott nyilvános álláspont, mely a cég által követett főbb célokat foglalja 
össze, beleértve a társadalmi és a munkavállalói elvárásoknak való megfelelésre 
vonatkozó vállalati törekvéseket is. 

Választási szervek: A választások lebonyolításában részt vevő, választott és delegált 
tagokból álló választási bizottságok, valamint köztisztviselőkből és 
közalkalmazottakból álló választási irodák. 

Választójoggal rendelkező magyar állampolgár: Választójoggal minden 18. életévét 
betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár rendelkezik. 

Vállalkozási szerződés: A vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely 
dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, 
megjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő 
pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles. A vállalkozói díj a teljesítéskor 
esedékes. A vállalkozó alvállalkozót vehet igénybe, s a munkát saját költségén a 
megrendelő utasítása szerint végzi el, de az nem terjedhet ki a munka 
megszervezésére, illetőleg nem teheti a teljesítést terhesebbé. [Ptk. 389. §-416. §] 

A vállalkozás jogi formája: A vállalkozás jogi formája szerint beszélhetünk egyéni és 
társas vállalkozásról. Az egyéni vállalkozó fogalmát az 1990. évi V. törvény 
határozza meg és a személyek jövedelemadójáról szóló 1995. évi XVII. Tv. A társas 
vállalkozás formáit a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény tartalmazza. 
(Közkereseti társaság Kkt., betéti társaság Bt., Korlátolt felelősségű társaság Kft., 
Részvénytársaság Nyrt. és Zrt., Egyesülés.) 

Vállalkozó közintézet: A vállalkozó közintézet olyan költségvetési szerv, amely 
alaptevékenységét vállalkozási jelleggel piaci alapon végzi. A tevékenységek közül 
kizárólag az egészségügyi, felsőoktatási, tudományos, kutatási, fejlesztési, művészeti 
tevékenységet végezhet a vállalkozó közintézet. A gazdálkodására külön speciális 
feltételrendszert határoz meg a törvény. 

Vállalkozói vagyon: Minden olyan önkormányzati tulajdon (ingó, ingatlan, vagyoni 
értékű jog), ami nem tartozik az önkormányzat törzsvagyonába, az vállalkozói 
vagyon. Például az Önkormányzat tulajdonában álló üzlet, lakás, önkormányzati 
tulajdonrész (üzletrész, részvény) gazdasági társaságban. 
A vállalkozói vagyon forgalomképes. 
Az önkormányzat saját vállalkozási tevékenysége alapján, saját vagyona hasznosítása 
során keletkező bevételi források. 

Vallás: Az embernek Istenben, illetve természetfeletti(nek tekintett) lény(ek)ben, 
erő(k)ben – istentiszteletben és a különféle vallási törvények, előírások 
megtartásában megnyilvánuló – hite, illetve az ilyen hittel kapcsolatos tanítások, 
megnyilvánulások, szertartások rendszere.  
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Valódiság elve: A költségvetésben csak azokat az előirányzatokat lehet feltüntetni, 
amely az adott évben ténylegesen beszedésre vagy kiadásra került. A 
megfogalmazott feladatokhoz valós kiadásokat és bevételeket kell rendelni. 

Valuta: A valuta valamely ország törvényes fizetési eszköze egy másik ország 
fizetési forgalmában. 

Vándorlási egyenleg: Egyrészt a településre történő vándorlás és az onnan való 
elvándorlás különbsége, másrészt a nemzetközi vándorlásban a be- és kivándorlás 
különbsége.33 

Várakozás: A közgazdasági szakirodalom várakozások névvel utal a gazdasági 
szereplők szándékaira. A várakozások (angolul: expectations) fogalmát a magyar 
kifejezés nem írja le egyértelműen, hiszen itt arról az általános jelenségről van szó, 
hogy az egyének, vállalatok, kormányzati intézmények a gazdasági folyamatok 
jövőbeli értékeire vonatkozóan valamilyen kalkulációval vagy feltevéssel élnek. 

Város: Városi államigazgatási ranggal rendelkező település.  

A védelemhez, a képviselethez való jog: A védelemhez, a képviselethez való 
jogalapján bármely érdekelt fél az eljárás bármely szakaszában képviselőt bízhat meg 
jogai érvényesítése érdekében, s a büntetőeljárás alá vont személyt az eljárás minden 
szakaszában megilleti a védelem joga. E szerint maga védekezhet, de védő segítségét 
is igénybe veheti. 

Védő: A büntetőeljárásban védőként járhat el az ügyvéd (meghatalmazás vagy 
kirendelés alapján), helyi bíróság előtti vétségi eljárásban a törvényes képviselő, 
illetve meghatalmazással a nagykorú hozzátartozó. 

Végkielégítés: A felmentési idő utolsó napján a köztisztviselőt egy összegben 
megillető juttatás. A végkielégítés a közszolgálati jogviszonyban töltött idő 
függvényében általában egytől nyolc havi illetménynek megfelelő összeg. Nem illeti 
meg végkielégítés azt, akinek közszolgálati jogviszonya pl. szakmai alkalmatlanság 
vagy nyugdíjasnak minősülés miatti felmentéssel szűnt meg. A végkielégítéssel 
kapcsolatos részletszabályokat a törvény tartalmazza [Ktv. 19. §]. 

Végrehajtási rendelet: A Kormány vagy a Kormány tagja által felhatalmazás alapján 
kiadott rendelet. 

Vegyes jogági kötődés: A munkajogban vegyesen megtalálhatóak a magánjogra és a 
közjogra jellemző sajátosságok. Bár alapvetően a felek mellérendeltsége és 
egyenjogúsága, illetve a szerződéses szabadság jellemzi a munkaviszonyt, de 
szabályozásában a közjogra jellemző állami beavatkozás is jelen van. Az előbbiek 
diszpozitív, míg az utóbbi kógens rendelkezések formájában fejeződik ki. 

Végzés: A hatóságnak meghatározott formátumban (alakban) hozott olyan döntése, 
amely nem az ügy érdemében születik (pl. eljárás felfüggesztése). A Ket. esetében a 
további szabályokat a 72. § állapítja meg. 

                                                 
33 Forrás: Spéder Zsolt: Társadalmi mobilitás és vándorlás. In: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. 

Második, javított és bővített kiadás. Szerkesztette: Spéder Zsolt. Budapest, Osiris Kiadó 2006. 236, 237. oldal. 
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Versenypiac: Sok szereplős piac, ahol nem érvényesülnek versenykorlátozó 
szabályok és akadályok, így a piaci árat a keresleti és a kínálati oldal hatékonyan és 
gyorsan alakítja ki. 

Versenyképesség: A versenyképesség egy olyan közgazdasági fogalom, ami 
összehasonlíthatóvá teszi a vállalkozásoknak, vállalkozások csoportjainak, vagy 
nemzetgazdaságoknak azt a képességét, hogy egy adott piacon termékeket vagy 
szolgáltatásokat értékesítsenek. A versenyképesség a termelési és üzleti tevékenység 
olyan mértékű bevételt eredményező színvonala, amely mindhárom termelési 
tényezőnél, a befektetett alapoknál, a munkánál, valamint a kutatás-fejlesztési 
tevékenységnél a tevékenység tartós fenntartását eredményező hozamokat (profitot, 
bért és keresetet) biztosít. Versenyképesnek a relatíve magas bruttó hozzáadott érték 
(GDP) növekményt elérő gazdaságokat szokták nevezni. 

Versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban: Aki a 
közbeszerzési eljárás, illetve a koncesszióköteles tevékenységre vonatkozóan kiírt 
nyílt vagy zártkörű pályázat eredményének befolyásolása érdekében az árak (díjak), 
illetőleg egyéb szerződési feltételek rögzítésére, illetve a piac felosztására irányuló 
megállapodást köt, vagy más összehangolt magatartást tanúsít, és ezzel a versenyt 
korlátozza, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő [Btk. 
296/B. § (1) bek.]. 

Vesztegetés feljelentésének elmulasztása: Az a hivatalos személy, aki e 
minőségében hitelt érdemlő tudomást szerez arról, hogy még le nem leplezett 
vesztegetést (Btk. 250-255. §) követtek el, és erről a hatóságnak, mihelyt teheti, nem 
tesz feljelentést, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű 
munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő [255/B. § (1) bek.]. 

Vétkes kötelezettségszegés: Szándékos vagy gondatlan magatartással megvalósított 
kötelezettségszegés. 

Vezető: Osztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi vagy főosztályvezetői megbízással 
rendelkező köztisztviselő, jogállására különös törvényi szabályok vonatkoznak [Ktv. 
31. §]. 

Vezetői információs rendszer (VIR): A vállalati menedzsment eszköze arra, hogy a 
főbb termelési, értékesítési, munkaügyi és pénzügyi folyamatok alakulását, az üzleti 
tervtől teljesülésének mértékét figyelemmel kísérje, és szükség esetén beavatkozzon. 
A modern információs technikán alapuló VIR gyors és hatékony ellenőrzést 
(kontrollt) tesz lehetővé a szervezet pillanatnyi állapotáról. 

Világkormány: Az államok felett álló szupranacionális intézmény, amely képes 
lenne, s arra hivatott, hogy biztosítsa a békét. 

Virtuális valóság: A virtuális valóság a számítógépek által szimulált valódi vagy 
kitalált környezet. A kifejezés egyaránt használható grafikus és szöveges alapú 
számítógépes világokra. A virtuális valóság szorosan összekapcsolódik a 
háromdimenziós számítógépes ábrázolás fejlődésével, a térbeli hatás eléréséhez 
gyakran különleges szoftvereket és hardvereket alkalmaznak (például virtuális 
valóság szemüveg). 
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Világrend: A világrend mindig egy adott, viszonylag hosszú időn keresztül 
érvényesülő nemzetközi politikai konstelláció, meghatározott erőviszony-szerkezet 
és olyan intézményrendszer, amelyben ez az erőviszony-szerkezet megtestesül és 
megmutatkozik. Viszont a rend fogalma a nemzetközi viszonyokban mindig 
viszonylagos, a legnagyobb rend is korlátozott anarchiát jelent. A világrendet sokáig 
a geopolitikai szemléleten nyugvó hatalmi egyensúly elve alakította, statikus és 
dinamikus elemek együtthatásaként átmeneti történelmi jelenségként működhet. 34

                                                 
34 Irodalom: Deák Péter (szerk.), Biztonságpolitikai kézikönyv. Budapest, Osiris, 2007, 135–136. o. 
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Wéberi ideális bürokrácia: Max Wéber alkotta meg a racionális bürokrácia 
ideáltípusának fogalmát. E szerint a modern társadalmakban a hatalomgyakorlást a 
formális szabályok, illetve azok helyességébe vetett hit legitimálja. A szabályok 
korrekt végrehajtása viszont egy olyan bürokráciát feltételez, amely feladatait 
gyorsan, pontosan, kiszámíthatóan és üzemszerűen végzi. A bürokrácia akkor tud 
megfelelni ezeknek a követelményeknek, ha működését a hatáskörök szabályozása, a 
hivatali hierarchia és a közigazgatási szakértelem jellemzi. Ehhez olyan személyi 
állományra van szükség, amely hűséges a közigazgatáshoz, mert szakmáját sajátos 
jogokkal biztosított élethivatásnak tekinti és politikailag semleges. 

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap: A Wesselényi Miklós 
Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap (2003. évi LVIII. tv.) létrehozásának a célja, 
hogy az ár- és belvízvédelmi területeken élő természetes személyek számára 
lehetőséget biztosítson egy az állam által garantált kártalanítási konstrukcióban való 
részvételre. Az alap kártalanítási kötelezettsége a veszélyeztetett területeken 
keletkezett károkért áll fenn, ha ezen a területen a lakóingatlan tulajdonnal 
rendelkező természetes személyek szerződést kötnek és befizetéseket teljesítenek. Az 
alappal a pénzügyminiszter rendelkezik. Az alap bevételeit a rendszeres, önkéntes 
befizetések és a költségvetési támogatások illetve nemzetközi segélyek képezik. 

WTO: A Kereskedelemi Világszervezet, rövidítve WTO (World Trade Organization) 
egy multilaterális kereskedelmi szervezet, melynek célja a nemzetközi kereskedelem 
liberalizációja. A WTO 1995. január 1-jén jött létre az 1947-ben megkötött GATT 
(Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény) utódaként. 
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Zárolás: az előirányzat egy részének vagy egészének az adott költségvetési évre 
vonatkozó, időleges és feltételhez kötött felhasználási korlátozása.  

Zárszámadás: Törvényi formában megjelenő kimutatás, amely tartalmazza a 
költségvetés végrehajtásának a tényeit. A zárszámadási törvény a központi 
költségvetési törvény tervszámait összeveti a megvalósult kiadásokkal és 
bevételekkel. Felépítése a költségvetési törvényhez hasonlít. A Kormány felelős a 
zárszámadási törvényjavaslat elkészítéséért és az Országgyűlés elé terjesztéséért a 
költségvetési évet követő nyolc hónapon belül. 

Zárt képviselő-testületi ülés: A testület zárt ülés tartását rendelheti el 
• választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízatás adása, illetőleg 

visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és 
állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános 
tárgyalásba nem egyezik bele; 

• önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint 
vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor; 

zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat 
tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. 
A zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá 
meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. 

Zárt személyzetpolitikai rendszer: A zárt személyzeti rendszert alapvetően az 
különbözteti meg a nyitott szabályozástól, hogy a közszolgálatot életre szóló 
hivatásnak tekinti, amelyben az alkalmazottak valódi életpályát futhatnak be, 
másként szólva karriert „csinálhatnak”. A zárt rendszert ezért karrier-rendszernek is 
szokás nevezni. A katonaság hierarchizált rendszerének elemeit vette át, ezért a 
közigazgatás és a köztisztviselők közötti kapcsolatot egyfelől a köztisztviselők 
alávetettsége, másfelől a közigazgatás gondoskodási kötelezettsége jellemzi. A 
közszolgálati jogviszony kinevezéssel létesül. A kinevezés azonban nem munkakörre 
szól. Központi eleme a karrier, az érdemeken alapuló, kiszámítható előmenetel, 
amelyben az előrelépés és a díjazás alapvetően a közigazgatásban eltöltött évek 
számától függ, mértékét törvény garantálja. Szigorú képesítési előírások, különböző 
kiválasztási módszerek (pályázat, versenyvizsga) biztosítják, hogy a 
legrátermettebbek kerüljenek a közigazgatásba. Az élethosszig tartó foglalkoztatást a 
köztisztviselő személyén kívül eső okból [pl. létszámcsökkentés] történő 
elbocsátással szembeni védelem garantálja. A személyzeti igazgatási rendszer 
egységes működését jogszabályok biztosítják. 
1. példa: Pl. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének köztisztviselője nem 

létesíthet munkavégzéssel járó jogviszonyt pénzügyi szervezettel. 
2. példa: Pl. Az MNB-ben nem létesíthető olyan jogviszony, amelynek 

eredményeként az MNB alkalmazottja közeli hozzátartozójával irányítási 
(felügyeleti), ellenőrzési kapcsolatba kerülne. 

3. példa: Pl. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének köztisztviselője nem 
vehet részt olyan döntés előkészítésében (meghozatalában), amely azt a 
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pénzügyi szervezetet érinti, amelynél a vele közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozója munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. 

4. példa: Pl. az ügyvéd 2 évig nem járhat el annál a bíróságnál, amelynél az ügyvédi 
kamarai tagsága előtt bíró volt. 

5. példa: Pl. nem lehetne ugyanis megengedni, hogy különböző pártpolitikusokkal 
töltsék fel az állami tulajdonú cégek felügyelő bizottságait. 

Zárt ülés: A köztársasági elnök, a Kormány, továbbá bármely képviselő kérelmére a 
képviselők kétharmadának szavazatával az Országgyűlés zárt ülés tart. 


