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Modul/fejezet címe 
Képernyő/lecke 

címe 
Hatálytalan tartalom Hatályos tartalom 

Közigazgatási alapismeretek 

A közigazgatás szervezete fejezet 

 A közigazgatás 

felépítése 

Tanulási cél  Központi közigazgatás 
központi kormányzati igazgatási 
szervek 
• Kormány, 
• Miniszterelnöki Kormányiroda, 

• a minisztériumok, 
• a kormányzati főhivatalok, 
• központi hivatalok. 

Központi közigazgatás 
központi kormányzati igazgatási 
szervek 
• Kormány, 
• a minisztériumok, 

• a kormányzati főhivatalok, 
• központi hivatalok. 

A szervtípusok A közigazgatási 

szervek döntési joga 

PÉLDA 

Nem rendelkezik ügydöntő 

jogkörrel a kabinet és a 
kormánybizottság, valamint a 

kormány egyéb javaslattevő, 
véleményező vagy tanácsadói 
tevékenységet végző testülete. 

Nem rendelkezik ügydöntő 

jogkörrel a kormány egyéb 
javaslattevő, véleményező vagy 

tanácsadói tevékenységet végző 
testülete. 
A kabinet és a kormánybizottság 
pedig csak akkor rendelkezik 
ilyen jogkörrel, hatörvény vagy 
kormányrendelet ezt kifejezetten 

tartalmazza. 

 A szervtípusok A központi közigazgatási 
szervek rendszere  

Központi kormányzati igazgatási 
szerveket szemléltető ábra: 

 Kormányzati főhivatalok, 
 Minisztériumok, 
 Kormány, 

 Miniszterelnöki 
Kormányiroda, 

 Központi Hivatalok. 

Központi kormányzati igazgatási 
szerveket szemléltető ábra: 
• Kormányzati főhivatalok, 
• Minisztériumok, 
• Kormány, 

• Központi Hivatalok. 

 A szervtípusok A Miniszterelnöki 
Kormányiroda 

A miniszterelnök kormányzati 
igazgatási munkaszervezeteként 

működő különös hatáskörű 
központi közigazgatási szerv, 
amelyet a miniszterelnök 
közvetlenül irányít, élén pedig 
közigazgatási államtitkár áll. 
Szervezeti felépítését és vezetését 
tekintve sokban hasonlít a 

minisztériumra. 

A Miniszterelnöki Kormányirodát 
a törvény kormányzati igazgatási 

munkaszervezetnek nevezi. Nem 
önállóan, hanem a 
Miniszterelnöki Kabinetirodán 
belül működik, amely egy 
minisztérium.  
A Miniszterelnöki Kormányirodát 
közigazgatási államtitkár vezeti. 

A Miniszterelnöki Kormányiroda 
főosztályokra és osztályokra 
tagozódik. A Kormány 
meghatározhatja rendeletében, 
hogy a miniszterelnök mely 
feladat- és hatáskörét gyakorolja 
a Miniszterelnöki Kormányiroda 

közigazgatási államtitkára útján.  

Mindezek mellett a 
Miniszterelnöki Kormányiroda 
személyügyi központ is, mert a 
kormányzati személyügyi 
igazgatás központi feladatait 

ellátó szerve. 

 A szervtípusok  A minisztérium Azt, hogy milyen minisztériumok 
működnek, a Magyarország 
minisztériumainak felsorolásáról, 
valamint egyes kapcsolódó 
törvények módosításáról szóló 

2018. évi V. törvény tartalmazza, 
amelyet a 
következő linkre kattintva érhet 
el: 

Azt, hogy milyen minisztériumok 
működnek, a Magyarország 
minisztériumainak felsorolásáról, 
szóló 2022. évi II. törvény 
tartalmazza, amelyet a 

következő linkre kattintva érhet 
el: 
https://njt.hu/jogszabaly/2022-
2-00-00 
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 A szervtípusok  A minisztérium  Az államtitkár szintén politikai 
vezető, aki a miniszter helyettese. 
A minisztériumokban az 

államtitkárok egy része valamilyen 
ágazatért felelős, a parlamenti 
államtitkár legfontosabb feladata a 
miniszter politikai jellegű 
helyettesítése az Országgyűlés és 
a kormány ülésein. 

 Az államtitkár szintén politikai 
vezető, aki a miniszter 
helyettese egy-egy ágazatot 

tekintve. A miniszter a 
minisztérium szervezeti és 
működési szabályzatában a 
minisztériumban működő 
államtitkárok közül általános 
helyettesítésére egy 

miniszterhelyettest jelöl ki, aki 
parlamenti államtitkárként 
működik, legfontosabb feladata a 
miniszter politikai jellegű 

helyettesítése az Országgyűlés 
és a kormány ülésein. 

A szervtípusok  A központi hivatalok  A központi hivatalt főszabályként 
a kormány hozza létre 
kormányrendelet által, és 
miniszter irányítása alatt működik. 

 A központi hivatalt 
főszabályként a kormány hozza 
létre kormányrendelet által, és 
miniszter irányítása alatt 
működik. Törvénnyel központi 
hivatal akkor hozható létre, ha a 
központi hivatal rendvédelmi 

feladatokat lát el. 

A szervtípusok A központi közigazgatás 
területi-helyi szervei – a 
dekoncentrált szervek 

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok a fővárosban, 
illetve 19 megyében működő 
általános hatáskörű területi 

kormányzati igazgatási szervek. A 
kormányhivatal 
kormánymegbízott által 

közvetlenül vezetett szervezeti 
egységekre, valamint járási (a 
fővárosban fővárosi kerületi) 
hivatalokra tagozódik. 

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalok a fővárosban, 
illetve 19 megyében működő 
általános hatáskörű területi 

kormányzati igazgatási szervek. 
A kormányhivatal a főispán által 
közvetlenül vezetett szervezeti 

egységekre, valamint járási (a 
fővárosban fővárosi kerületi) 
hivatalokra tagozódik. 

A közigazgatási szervek 
egymáshoz való viszonya 
– irányítás, felügyelet, 
ellenőrzés 

 PÉLDA/1. PÉLDA Például az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma irányítása alá 
tartozik az Oktatási Hivatal és a 
Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság. 

Például a Belügyminisztérium 
irányítása alá tartozik az 
Oktatási Hivatal és a Szociális és 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság. 

A közszolgálat fejezet 

A közszolgálat A közigazgatás 
személyzete 

„A közigazgatás személyzete” 

c. ábra 

„KORMÁNYTISZTVISELŐ” 

része: 

 miniszterelnök 

 miniszter 

 államtitkár 

 kormánymegbízott 

 politikai tanácsadó 

 politikai főtanácsadó 

 kabinetfőnök 

„A közigazgatás 

személyzete” c. ábra 

„KORMÁNYTISZTVISELŐ” 

része: 

 miniszterelnök 

 miniszter 

 államtitkár 

 főispán 

 politikai tanácsadó 

 politikai főtanácsadó 

 kabinetfőnök 

Alkotmányos és jogi alapismeretek 

 A jogforrások Ismeretellenőrző 

kérdések - 

Csoportosítós kérdés 

kormánymegbízott főispán 
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