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I. Államszerep és közigazgatás
• Az államnak a modern társadalmakban 

betöltött szerepérıl viták zajlanak.
• F. Fukuyama: 

– 1) az állami feladatok kiterjedtségének 
mérséklése

– 2) az állami hatalom (képesség) erısítése.
• Az állami képességeket jelentıs 

mértékben meghatározza a 
közigazgatás minısége, hatékonysága.



Közigazgatási stratégiai irányok
• Cél: kormányzati kapacitás növelése + 

társadalmi orientációjú kormányzás
– Tudatosság: stratégiai priorizálás

– Reszponzivitás: átláthatóság, partneri hálózatok, 
kétirányú információáramlás

– Rugalmasság: kapacitások mobilizálása, 
együttmőködési és alkalmazkodási képességek

– Tervezési-döntési képesség: bizonyíték-alapú
szakpolitika-alkotás

– Végrehajtási-ellenırzési képesség



Magyary a személyzeti politikáról 



II. A „zsákmányrendszer”

Nyílt rendszer

Zsákmányrendszer

Érdemrendszer

Zárt rendszer

Instabilitás                   Stabilitás



Zsákmányrendszer
• Közhivatalok 

pártszempontú, 
lojalitás-alapú
betöltése

Érdemrendszer
• Közhivatalok 

betöltése (párt-
szemponttól 
független) 
érdem, szakmai 
rátermettség 
alapján 



A zsákmányrendszer jogi 
ismérvei

• A közszolgálati jogviszony 
szabályozásának a zsákmányrendszer-
jelleg szempontjából releváns elemei:

• A) jogviszony-megszőnési 
(megszüntetési) szabályok,

• B) kinevezési szabályok, 
• C) (pártpolitikai) összeférhetetlenségi 

szabályok



Jogviszony- és megbízatás 
megszőnési szabályozás 
szempontjából vizsgált csoportok
• 1) (politikai) államtitkár
• 2) közigazgatási államtitkár
• 3) helyettes államtitkár / szakállamtitkár
• 4) politikai (fı)tanácsadó
• 5) kormány- / miniszteri (fı)tanácsadó
• 6) vezetı beosztású köz- / 

kormánytisztviselı
• 7) nem vezetı köz- / kormánytisztviselı



Jogviszony- és megbízatás 
megszőnési szabályok és 
zsákmányrendszer-jelleg
• 1) Politikai (kormányzati) ciklushoz kötött jogviszony
• 2) Indokolás nélküli felmentés
• 3) Megbízatás indokolás nélküli visszavonása, hasonló

munkakör felajánlásának kötelezettségével
• 4) Megbízatás indokolás nélküli visszavonása, 

közszolgálati jogviszony megtartásával
• 5) (bármilyen) indokolással visszavonható megbízatás, 

hasonló munkakör felajánlásának kötelezettségével
• 6) Felmentési okok nyílt meghatározása, indokolási 

kötelezettséggel
• 7) Felmentési okok zárt meghatározása, indokolási 

kötelezettséggel
• 8) Felmentési okok szervtıl függetlenített, zárt 

meghatározása; indokolási kötelezettség



Zsákmány-elemek a közszolgálati jogviszony 
megszüntetésének szabályozásában 1992-2010



III. Stabilitás és zsákmányrendszer 
stratégiai nézıpontból
• Az állami képességnöveléshez a 

közigazgatási mőködés átfogó
rehabilitációja, újjáépítése szükséges

• A színvonalas tervezés, döntés-elıkészítés 
és a reszponzív mőködés feltétele a 
szakmai alapon kiválasztott minıségi 
személyzet

• � Helyre kell állítani a közszolgálat 
vonzerejét, a közszolgák hosszú távú
érdekeltségét és meg kell szilárdítani a 
karrierpálya szakmai minıségi feltételeit



IV. Stabilitás és 
zsákmányrendszer 
alkotmányjogi összefüggései

• A Magyar Köztársaság Alkotmánya:
• 70.§ (6) Minden magyar állampolgárnak 

joga van ahhoz, hogy rátermettségének, 
képzettségének és szakmai tudásának 
megfelelıen közhivatalt viseljen.



8/2011. (II. 18.) AB határozat
• A közhivatal viseléséhez való jog a 

közhatalom gyakorlásában való
részvétel általános alapjoga

• Az  Alkotmány keretei között a 
törvényhozó széles körő szabadsággal 
rendelkezik a felmentési okok 
szabályozásában, azonban nem adhat 
a  munkáltatói jogkör gyakorlójának 
szabad és korlátlan döntési jogot a 
közhivatalt betöltı tisztviselı
felmentésére.



További szempontok a 
párhuzamos indokolásban
• A közhivatal megtartásához való jog 

immanens korlátaiból következı
megszőntetési okok:

• A) Objektív, a közhivatallal összefüggı
jogviszony-megszőntetési okok,

• B) Szubjektív, az adott közhivatal 
vonatkozásában releváns, rátermettséggel, 
képzettséggel vagy szakmai tudással 
kapcsolatos ésszerő közhivatal-viselési 
feltételekre alapított megszüntetési-okok. 



További szempontok a 
párhuzamos indokolásban
• A szabályozásban az egyes közhivatalok 

szerint alkotmányosan különbség 
tehetı.  Szempontok: a közhivatal 
rendeltetése, az államszervezetben 
betöltött szerepe.

• Kialakítható differenciált szabályozás a 
felmentés vonatkozásában. Szempontok 
különösen: az egyes tisztséghez 
kapcsolódó felelısség, döntési jogkörök.



Az Alaptörvény álláspontja

• A XXIII. Cikk (8) Minden magyar állampolgárnak 
joga van ahhoz, hogy rátermettségének, 
képzettségének és szakmai tudásának megfelelıen 
közhivatalt viseljen. Törvény határozza meg azokat 
a közhivatalokat, amelyeket párt tagja vagy 
tisztségviselıje nem tölthet be.

• A XXVI. Cikk: Az állam – a mőködésének 
hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának 
emelése, a közügyek jobb átláthatósága és az 
esélyegyenlıség elımozdítása érdekében –
törekszik az új mőszaki megoldások és a tudomány 
eredményei alkalmazására.



V. Az új felmentési okok 
alkotmányjogi kontextusban

Viszonylag 
határozatlan 
felmentési okok:

• „bizalomvesztés”
• „lojalitás hiánya”

tárgyilagosságot védı
szabályok:

• Indokolási 
kötelezettség

• Valós és okszerő
indokok

• Bizonyítási teher a 
munkáltatón



Jogorvoslatok 2012-tıl
Alkotmánybíróság

Bíróság

Kormánytisztviselıi 
Döntıbizottság

Köztisztviselı Munkáltató Kormánytisztviselı



Köszönöm a figyelmüket!


