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Tisztelt Vizsgázó! 

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

feladata, hogy az ügykezelői alapvizsgához kapcsolódó ismeretanyagot 
időközönként hatályosítsa. A közigazgatási és az ügykezelői alapvizsgáról szóló 
174/2011. (VIII. 31.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése kimondja, hogy az NKE 

feladata az ügykezelői alapvizsga követelményrendszerének, országosan egységes 
oktatási programjának, tananyagának és a követelményrendszeren alapuló 

vizsgatételeinek kifejlesztése, valamint szükség szerint ‒ különösen, amennyiben 
a jogszabályi változások indokolják ‒ aktualizálása. 
 

A jogszabályi kötelezettségen alapuló hatályosítást, a tananyag átdolgozását a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézete (a 

továbbiakban: NKE KTI) a 2022. július 01-jéig kihirdetett jogszabályok alapján 
zárta le. Az NKE KTI fontosnak tartja, hogy a tisztviselők ismereteiket a 
hatályosított tananyag alapján sajátítsák el, és a 2022. őszi vizsgaidőszak 

folyamán már a tankönyv lezárása, korábbi hatályosítása óta bekövetkezett 
jogszabályi módosulások is megjelenjenek a tananyagban, s egyben a 

számonkérés alapját is képezzék. 
 

A tananyag-kiegészítő dokumentumban minden jelentősebb, az adott fejezetcímen 
belül végrehajtott módosítást az oldalszám és a bekezdés feltüntetésével, 
vastagon kiemelve jelöltünk. Az új, hatályos szövegrészeket pirossal szedtük, míg 

a hatályát vesztett részek fekete áthúzással szerepelnek. Az egyes módosítások 
indoklásait dőlt betűvel, az adott módosított szövegrészt követően rögzítettük. 

 
A tananyag-kiegészítő dokumentum kibocsátásával az NKE KTI segítséget kíván 
nyújtani, hogy az ügykezelői alapvizsgára Ön a lehető legnaprakészebben tudjon 

felkészülni. 
 

Eredményes felkészülést és sikeres vizsgát kívánunk! 
 
 

Budapest, 2022. július 15. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

          Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Közigazgatási Továbbképzési Intézet 
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I. FEJEZET: A közigazgatás felépítése és működése 

 

2.1. A KÖZPONTI ÁLLAMIGAZGATÁSI SZERVEK 

11. oldal 

 

Azt, hogy mely szervek minősülnek központi államigazgatási szervnek, a központi 
államigazgatási szervekről, valamint a kormány tagjai és az államtitkárok 
jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Ksztv.) határozza meg 

határozza meg. Eszerint a központi államigazgatási szervek a következők:  
1. a Kormány;  

2. a Miniszterelnöki Kormányiroda;  
3. a minisztériumok;  
4. a kormányzati főhivatalok;  

5. a központi hivatalok;  
6. az autonóm államigazgatási szervek;  

7. az önálló szabályozó szervek;  
8. a rendvédelmi szervek és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat.  

 

Indoklás: A Kit. módosítása alapján a Miniszterelnöki Kormányiroda önállósága 

megszűnt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda része lett. 

 

2.1.2. A miniszterelnök és a Kormány munkáját segítő szervek 

13. oldal 

 
Kabinetek: a Kormány kiemelt fontosságú társadalompolitikai, 

gazdaságpolitikai vagy nemzetbiztonsági ügyekben a Kormány ülései előtti 
állásfoglalás megalkotására jogosult kabineteket hozhat létre. A kabinetek tagjai 

a feladatkörükben érintett miniszterek, valamint a miniszterelnök által kijelölt 
további személyek. Ha a kabinetet létrehozó normatív kormányhatározat ekként 
rendelkezik, a kabinet tagja a miniszterelnök is. Főszabály szerint a kabinet 

ügydöntő hatáskörrel nem rendelkezik, csak ha a kabinetet létrehozó normatív 
határozat ekként rendelkezik. A jelenleg működő kabinetek döntéshozó jogkörrel 

bírnak.  
 

Indoklás: Pontosítás. 

  

https://kti.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/ugykezeloi_diasor_1_fejezet_20220301.pptx
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2.1.2. A miniszterelnök és a Kormány munkáját segítő szervek 

13. oldal 

 

A testületi típusú szervek mellett a Kormány és a miniszterelnök munkáját:  

a miniszterelnök politikai igazgatója, 
kormánybiztos,  
miniszterelnöki biztos és 

miniszterelnöki megbízott és  
miniszteri biztos segíti.  

 
A felsoroltak közül különösen a miniszterelnök politikai igazgatóját kell 

kiemelnünk. A miniszterelnök politikai igazgatója általános politikai, külpolitikai és 
közpolitikai, valamint társadalom-, gazdaság- és egyéb szakpolitikai kérdésekben 
tanácsával, illetve véleményével segíti a miniszterelnök és a Kormány 

tevékenységét és döntéseinek előkészítését. 
A Kormány rendeletben meghatározhatja, hogy a miniszterelnök mely feladat- és 

hatáskörét gyakorolja a miniszterelnök politikai igazgatója útján. 
 

Indoklás: A Kit. új rendelkezései bevezették a miniszterelnök politikai 

igazgatójának új intézményét. 

 
A Miniszterelnöki Kormányiroda 
14. oldal 

 

A miniszterelnök kormányzati igazgatási munkaszervezeteként működő különös 

hatáskörű központi államigazgatási szerv, amelyet a miniszterelnök közvetlenül 

irányít, élén pedig közigazgatási államtitkár áll. A miniszterelnök határozza meg a 

Kormány általános politikáját, és irányítja ennek végrehajtását, amelyet vagy 

közvetlenül, vagy a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára útján 

végez. 

 

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.  
 

Indoklás: 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet és a Kit. új rendelkezései 

átalakították a Miniszterelnöki Kormányirodát. 
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II. FEJEZET: A közszolgálati tisztviselők jogviszonya  

 

A Miniszterelnöki Kormányiroda 

14. oldal 

 

A közigazgatási tisztviselők csoportosítása 

A központi és területi 

kormányzati igazgatási 

szerveknél dolgozók 

(Kit.) 

 kormánytisztviselők 

A minisztériumokban (mint pl. 

Belügyminisztérium), a 

Miniszterelnöki Kormányirodában, a 

kormányzati főhivatalokban (mint pl. 

Központi Statisztikai Hivatal), a 

központi hivatalokban (mint pl. 

Oktatási Hivatal), a fővárosi és 

megyei kormányhivatalokban, illetve 

járási hivatalokban dolgozó 

kormánytisztviselők 

 

Indoklás: Indoklás: az új kormányzati szerkezetben a Kormányirodát integrálták 

a Kabinetirodába. 

  

https://kti.uni-nke.hu/document/vtkk-uni-nke-hu/ugykezeloi_diasor_2_fejezet_20220301.pptx
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VI. ADATVÉDELMI ÉS TITKOS ÜGYIRAT KEZELÉSI ISMERETEK 

 

2.4. A minősítési eljárás szabályai 

136. oldal, felsorolás 12. pontja 

 

Feladat- és hatáskörében minősítésre jogosult: 

…………. 

11. a Magyar Nemzeti Bank elnöke, 

12. a Kormány tagja, a miniszterelnök politikai igazgatója, 

13. a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, 

…………. 

 

Indoklás: a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 4. § (1) 

bekezdését az egyes törvényeknek a Magyarország minisztériumainak 

felsorolásáról szóló 2022. évi II. törvényhez kapcsolódó módosításáról szóló a 

2022. évi IV. törvény 102.§-a módosította. 

 

2.10.1. A minősített adatok védelmének és kezelésének hatósági 

felügyelete 

147. oldal  

 

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

felügyeletével, majd 2010-ben, a Mavtv. hatályba lépésével a nemzeti minősített 

adatok hatósági felügyeletével. A Nemzeti Biztonsági Felügyelet minősített 

adatvédelmi hatóságként működik önálló feladat- és hatáskörrel a 

Belügyminisztérium Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter irányítása alatt 

álló Nemzetbiztonsági Szakszolgálat keretében. Hatósági tevékenysége során 

minden más szervtől független és a feladatkörébe tartozó hatósági ügyek 

tekintetében nem utasítható. 

 

Indoklás: a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) 

Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése alapján a feladat- és hatáskor a Miniszterelnöki 

Kabinetirodát vezető miniszterhez került.  

 


