
4

FEJEZETCÍM



1

FEJEZETCÍM

MAGYARY ZOLTÁN 
KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM

(MP 12.0)

A HAZA ÜDVÉRE ÉS A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN

2012. AUGUSZTUS 31.





MAGYARY ZOLTÁN 
KÖZIGAZGATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM

(MP 12.0)

A HAZA ÜDVÉRE ÉS A KÖZ SZOLGÁLATÁBAN

2012. AUGUSZTUS 31.



2

Tartalomjegyzék

BEVEZETÔ 4

I. A MAGYARY PROGRAM 12.0 FOGALMA 5

1.1. A Magyary Program igénypontjai 5

1.2. A Jó Állam fogalma és a Jó Állam index 6

II. A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS HELYZETE 2012. 9

2.1. Az MP 11.0 kritikus értékelése 9

2.2. Illeszkedés az Önkormányzati reformhoz 12

2.3. Illeszkedés a Moór Gyula Programhoz 13

III. AZ MP 12.0 MÛKÖDÉSE – BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK 17

3.1. Szervezet 17
3.1.1. Az állami szervezetkataszter 2012 17

3.1.2. A kormányigazgatási szervezet alakulása 18

3.1.3. Szervezet alakító kihívások 24

3.1.3.1. A járási rendszer zárása 24

3.1.3.2. Az intézményfenntartó állam  28

3.1.3.3. Vízkormányzás 31

3.1.3.4. Területfejlesztés és fejlesztéspolitika 32

3.1.3.5. Az ETT és a határon átnyúló megyerendszer 32

3.1.3.6. A katasztrófavédelmi rendszer átalakítása 35

3.1.4. Elégséges felszerelés, az Ereky terv állása 35

3.2. Feladat 37
3.2.1. Az állami feladatkataszter állása 2012 37

3.2.2. Dereguláció  39

3.2.2.1. Jogszabályi dereguláció  39

3.2.2.2. Stratégiai dereguláció, konszolidáció 40

3.2.3. Átfogó feladatok 41

3.2.3.1. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztése 41

3.2.3.2. Az adminisztratív terhek csökkentése 45

3.2.3.3. Az esélyegyenlôség és az egyenlô bánásmód biztosítása 45

3.2.3.4. Elszámoltathatóság – korrupcióellenes program 46

3.2.3.5. Kezdeményezô kommunikáció 47

3.2.3.5.1. Konzultációk 47

3.2.3.5.2. Egyedi megoldások 48



3

3.3. Eljárás 49
3.3.1. A lineáris (nyílegyenes) és mátrix(köríves) eljárások fejlesztése  50

3.3.2. Egyszerûbb állam 52

3.3.3. A hatásvizsgálati rendszer kiépítése 53

3.3.4. Kormányablakok  54

3.4. Személyzet 56
3.4.1. Személyzeti igazgatás 57

3.4.1.1. Rendszerirányítás 57

3.4.1.2. Személyzeti felfeszítés 60

3.4.2. Életpálya 62

3.4.2.1. Hivatásetikai normák 62

3.4.2.2. Munkakör-alapú rendszer 62

3.4.2.3. Kiválasztás 63

3.4.2.4. Értékelés 64

3.4.2.5. Elômenetel és javadalmazás 65

3.4.2.6. Képzési, továbbképzési és vizsgarendszer 67

3.4.2.7. Állami/munkáltatói gondoskodás 67

IV. AZ MP 12.0 INTÉZKEDÉSI TERVE 68

1. melléklet 68



4

Bevezetô
„A Haza üdvére és a Köz szolgálatában” 

2011. június 10-én, bô egy évvel ezelôtt adtuk közre a Magyary Zoltán Közigazgatási-fejlesztési Program elsô kiadását (Ma-
gyary Program 11.0). Mint mondtuk, nem egy merev tervet írtunk, hanem inkább egy új térképet, koordináta-rendszert, 
tárgyszerûen keresve a választ: honnan hová, és miképpen szeretne eljutni a magyar közigazgatás. Tettük ezt azért, hogy ma-
gunk is tisztán lássunk elôre, és mindenkinek segítsünk: ne tévedjen el, ha a magyar közigazgatás megújításáról van szó, és 
képes legyen saját gondolatai mellett a tényekre, a tényleges ok-okozatokra is fi gyelni. A Magyary Program 11.0, mint ahogy 
ez a 12.0-as kiadásban kifejtésre kerül, ezt a feladatát alapvetôen teljesítette.  

A közigazgatás bír saját belsô törvényszerûségekkel, és hitünk szerint – fôleg 1000 éves államiságunk nyomán – Magyaror-
szágon masszív kultúr-hagyomány az államépítés és -alakítás, ami így kijelöl bizonyos kereteket, de nem lehet és nem is sza-
bad  függetleníteni ezt az állandó folyamatot a politikától, csakúgy mint a társadalmi és gazdasági elvárásoktól, kihívásoktól. 
A Magyary Program 11.0 sem igazán csendes idôben íródott. A 12.0-s kiadás összeállítása idején sokak várakozásához képest 
a környezô világunk gazdasági és intézményi viszonyai nemhogy olyan nyugvópontra értek, ahonnan biztonsággal lehet el-
indulni, hanem még zömében az elrugaszkodási pontok keresése zajlik világszerte. Ehhez jön az a tény, hogy a 2010–2014-
es kormányciklus félidején vagyunk, amikor nem csak törvényszerû a mélységi értékelés és a következô választásra történô 
felkészülés jegyében a sorrendezés, hanem a 24-28 hónapja erôltetett menetben haladó állománynál is jelentkezhetnek holt-
ponti jelenségek. 

A magyar közigazgatás programalkotó irányítói ebben a helyzetben több irányú vezetôi képességükrôl tehetnek tanúbizonysá-
got. Egyrészt fenn kell tartani és erôsíteni a hazai és nemzetközi közvélemény és a közigazgatás számára célt tételezô politikum 
bizalmát a magyar közigazgatás szakmai képessége és elhivatottsága iránt, ami fôleg a tárgyszerû, nyitott, sértôdésmentes 
kommunikációra helyez különleges terhet. Másrészt éppen a Magyary Program által folyamatosan – ha kell, szuggesztív mó-
don – láttatni kell az elôrehaladási útvonalat azzal, hogy kiemelt jelentôséggel bír, hogy válságban sokszor kell új utakat vágni, 
és az új utakon a rugalmas alkalmazkodóképesség szükséges. Harmadrészt, tudni kell, hogy nincs az az anyag, amit meg ne 
lehetne szakítani. A jó fônök nem csak jó mintát ad, elöl jár, hanem képes arra, hogy a fáradtság jeleire az állomány adottságai 
szerint légzést, lépést válttat. Nem hagyja, hogy a fogyatkozó erôforrások pánikreakciókban (mint például egy kimerült szerve-
zetben az intrika) égjenek el. Higgadtan érteti meg, hogy hol és miképpen kell átlendülni a kritikus szakaszokon.        

2012 augusztusában a Magyary Program szándékunk szerint nem pusztán az egy évvel ezelôtt tett ígéret megtartása, hanem 
a fentiekben írt három feladat sikeres teljesítéséhez jó eszköz, továbbá erôt ad a folyatáshoz, hogy látjuk, miben haladtunk és 
milyen komoly, így szép feladatok adottak még elôttünk. A 2012. augusztusi idôzítéssel kapcsolatban meg kell említeni, hogy 
fontos volt megvárni a kormányzati szerkezet elsô jelentôs korrekcióját, ami 2012 június–júliusában zajlott le.

Továbbra is tartani kívántuk a terjedelmi korlátot a széles körû megismerhetôség érdekében, viszont az intézkedések a dolog 
természetébôl fakadóan egyre mélyebbre és kiterjedtebben haladnak (a feladattûzés mellett egyre hangsúlyosabb a program 
végrehajtásáról szóló beszámoló elem), erre tekintettel a korábbiakhoz képest a közigazgatás fejlesztési történései közül ki 
kellett emelni a meghatározó jelentôségüket és egyes kiemelt programelemek esetében a bôvebb kifejtést elérhetôvé tettük a 
szövegben feltüntetett hivatkozások által. Végezetül törekedtünk arra, hogy az MP 12.0 önállóan és az MP 11.0-vel együtt is 
élvezhetô, lendületes, nem önismétlô olvasmány legyen.

Budapest, 2012. augusztus 31. 

 dr. Navracsics Tibor
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I. A Magyary Program 12.0 fogalma

1.1. A Magyary Program igénypontjai

Az MP 12.0 elején indokolt rögzíteni, hogy melyek a Magyary Programnak azok a visszaigazolt és elvárt sajátosságai, amelyek 
alapján évrôl évre megújulva, a közigazgatás fejlesztés minden területén, és amennyiben az intézkedések sikerei ezt lehetôvé 
teszik külföldön is használható, kedvvel alkalmazott egyfajta igazgatási szabadalom lehet.

1.  Program: az MP nem merev terv, hanem meghatározott fogalmi keretben, azaz nem parttalanul, de dinamikus rugalmas-
sággal évente leköveti az intézkedéseket, összeveti a tervet a ténnyel, és értékel, új feladatokat tûz;

2.  Teljeskörû: a közigazgatás fejlesztés egészét ragadja meg, azaz nem lehet olyan jelenség vagy beavatkozás, ami az MP szerint 
rendszerszerûen nem értelmezhetô;

3.  Érthetô: az MP közlése, terjedelme, ábrázolása, nyelvezete olyan, hogy elvárható legyen, hogy a folyamatokban résztvevô 
kollegák tételesen és pontosan ismerjék;

4.  Megszólító: az MP emberi, nem steril, épít a kollegák személyes érzelmi, támogató viszonyulására, mint kiemelt erôforrásra, 
így többek között jelképeket, jelszót ad: „A Haza üdvére, a Köz szolgálatában”;

5.  Értéktartalmú: az MP nem pusztán az igazgatás-szervezés technikai megoldásaira épít, hanem olyan értékekre, hagyo-
mányokra – mint maga a névadó, Magyary Zoltán  életpályája –, amelyek az általános szabályokat felerôsíthetik, illetve 
leronthatják, valamint a jó közigazgatást magát is értékteremtô folyamatként határozzák meg, amely egyben egy nagyobb 
egész, a Jó Állam, egy sikeres nemzet kibontakozásának része;

6.  Meghatározott fôcélja a „hatékony nemzeti közigazgatás”: az MP-ben mind a három elemében kifejtett, a mindennapi fej-
lesztô és feladatvégrehajtó tevékenység során értelmezhetô tartalommal;

7.  Négy beavatkozási területe van: szervezet – feladat – eljárás – személyzet, amely áttekinthetôvé teszi az MP által a párhu-
zamosan futó folyamatok számosságát és egymásra hatását;

8.  Befogadó: az MP az ún. átfogó feladatok formájában képes kezelni, hogy idôrôl idôre jelentkeznek  olyan – politikai, kom-
munikációs okból – hangsúlyos elvárások, amelyek feladatrendszerbe történô, a rendszerû integrálásuk nélkül hatékonysá-
got rontó módon lennének képesek torzítani a közigazgatás belsô rendjét;

9.  Feladatmegközelítése van: az MP része az ütemezett, felelôssel ellátott intézkedési terv.

A fenti igénypontok közül a legtöbb vitát a 6. pontban írt fôcél, a hatékony nemzeti közigazgatás váltotta ki az MP 11.0-vel 
kapcsolatos értékelésekben.

Három érdemi vitapont alakult ki:

1.  A „hatékonyság” fogalmának (a hat elem: eredményes–gazdaságos–hatásos–biztonságos–felügyelhetô–alkalmazkodó) ré-
szévé lehet-e tenni a „hatásosságot”, vagy az egy önálló, mindenek feletti és külön elvárás. Álláspontunk szerint továbbra is 
a hatékonyság részeként indokolt megjeleníteni a „hatásosságot”, mert ellenkezô esetben kiesne az a jelentéstartalom, hogy 
végsô soron milyen céllal mûködik a közigazgatás, és a hatékonyság visszaállna egyszerû önrefl exióra, megújulásra képtelen 
fogalommá;

2.  Mennyiben lehet „nemzeti” egy ország közigazgatása az EU, NATO és más „nemzetközi” szövetségi rendszerek adta keretek 
között? Álláspontunk szerint éppen a nemzeti érdekek tényleges létezése és fenntartásának szükségessége teszik indokolttá 
ezen nemzetközi szervezetek fennálltát, amennyiben képesek a tagok közös érdekeit és az egyéni érdekeit egészséges egyen-
súlyba hozni, és a nemzeti érdekhez képest rendre igazolni, hogy az adott nemzetközi közösség meghatározott együttmûkö-
dése, közös válasza egy adott kérdésre, már középtávon is jobb, kedvezôbb az adott nemzetnek, mint amit külön úton, csak 
pusztán saját állama által elérhetne;

3.  A „közigazgatás” fogalmával kapcsolatban felmerült, hogy az igazgatás különbözô típusaiban mennyiben lehet követ-
kezetesen az igazgatás tárgya és alanya szerinti különbségtételt végigvinni. Nevezetesen egyrészt valóban minden, ami 
közfeladattal kapcsolatos igazgatási, szervezési tevékenység az közigazgatás, még ha azt éppen nem állami, közigazgatási 
szervezet végzi, másrészt valóban minden, amit az állam mint feladatvégrehajtást végez, az szükségszerûen államigaz-
gatás, és azon belül létezik igazságügyi igazgatás, vagy éppen kormányigazgatás, amit ma kissé pontatlanul központi 
közigazgatásnak nevezünk?! Az MP megközelítése szerint – ha tetszik kiterjesztô módon – közigazgatásnak nevezzük az 
igazgatási feladatvégrehajtást, ha akár a feladat tárgya közfeladat ellátás (hiszen a feladatforrása az államtól ered), akár 
a feladat alanya közjogi jogalany (állami mûködés nem lehet közigazgatáson kívül). Különös fi gyelemmel kell vizsgálni 
(és indokolt esetben különös szabályokkal leírni) a közigazgatási elvárások meghatározásának mélységét, amikor a közjogi 
alany nem közfeladatot lát el (pl. vállalkozási tevékenység módja, közvállalat vagy közintézmény mûködése), vagy nem az 
állami szervezeten kívüli jogalany lát el közfeladatot (pl. a felsôoktatási intézmények és Magyar Tudományos Akadémia a 
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tudományos minôsítése), de ettôl függetlenül az állami mûködés zárványmentes és így rugalmasan reagálni képes mûkö-
dése érdekében az alapértelmezési keret ezekben az esetekben is a közigazgatás.

A Magyary Program végrehajtása igazolta, hogy ez a 9 igénypont egyrészt fontos és tudatosítandó szempont, elvárás, másrészt, 
hogy az MP 11.0-ben írt intézkedések, kérdés megközelítések helyesek voltak. Azaz röviden: a Magyary Program értelmezési 
keret alkotása helyes volt.

Ugyanakkor általános éllel is láthatóak a program végrehajtása során kritikus, fejlesztendô vagy éppen módosítandó pontok, 
amire végsô soron és elsô ízben éppen az MP 12.0 szolgál alkalmul. 

Jól látható ciklikus okozati összefüggés van a magyar közigazgatás hatékonysága (1.), Magyarország versenyképessége (2.), 
Magyarország tényleges nemzetközi teljesítô- és hitelképessége (3.), Magyarország költségvetési helyzete (4.) és ennek nyo-
mán a magyar közigazgatás hatékonyságának javíthatósága (5.) között. Ezért bír kiemelt jelentôséggel, hogy a magyar állam, 
közigazgatás újjászervezésének folyamata, azaz a Magyary Program az OECD-vel kötött megállapodás (Magyarország Kor-
mánya és a Gazdasági Együttmûködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) közötti közigazgatás-fejlesztési keretmegállapodás 
kihirdetésérôl szóló 62/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet) alapján folyamatos nemzetközi értékelés alá esik, ami mind a hitelességét, 
mind pedig külhoni terjesztését is segíti, azon túl természetesen, hogy a kapott javaslatok alapján egyre jobbá válhat a Magyary 
Program. Végezetül látni kell azt is, hogy e tekintetben sincs feltétlen megfelelési kényszer, azaz akár vitás kérdések is marad-
hatnak fent a négy meghatározott vizsgálati területen: stratégiai irányítás (1.), folyamatok egyszerûsítése (2.), a kormányab-
lakok mûködtetése (3.), a korrupciós jelenségek megelôzése, kormányzati teljesítmény elemzése (4.).

Az 1. sz. függelékben olvasható az OECD szakértôinek a Magyary Programról írt elsô kritikai részjelentése, amelyet követnek 
a mélységi elemzések és mûhelyviták 2012. második és 2013. elsô féléve folyamán, így a részletes együttes értékelést az MP 
13.0 fogja tartalmazni. Az MP 12.0-ben az OECD szakértôk által tett felvetésekre adott válaszok beépültek a II. 1. az MP 11.0 
Kritikus értékelése címû fejezetbe.

1.2. A Jó Állam fogalma és a Jó Állam index

A Magyary Program nem államelméleti munka, hanem egy közigazgatás-fejlesztési technológia, de éppen a közigazgatás szoros 
célhoz rendeltsége okán, bizonyos állammal kapcsolatos elméleti keret a beavatkozások pontos célra tartása érdekében szükséges.

A Magyary Program Jó Állam fogalmát is fenntartjuk az MP 11.0-nek megfelelôen, mert az elmúlt idôszak hazai és külföldi 
defi níció alkotási kísérleteihez képest alkalmas az államvezetési modell számára fô irányt adni, fi gyelemmel arra is, hogy nem 
lesz rabja egy-egy utóbb félreérthetô metaforának (pl. éjjeli ôr).

Álljon itt immár defi níciószerûen a Jó Állam fogalma:
„Az állam attól tekinthetô jónak, hogy az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a közjó érdekében és keretei között, a 
legmegfelelôbb módon szolgálja.

A közjó fogalma, hogy 

1.  az állam jogszerû és méltányos egyensúlyt teremt a számtalan érdek és igény között, e célból igényérvényesítést tesz lehetô-
vé, és védelmet nyújt;

2. az állam kellô felelôsséggel jár el az örökölt természeti és kulturális javak védelme, továbbörökítése érdekében;
3.  az állam egyetlen önérdeke, hogy az elôzô két közjó elem érvényesítésére minden körülmények között és hatékonyan képes 

legyen, azaz megteremti a hatékony joguralmat, ennek részeként az intézményi mûködést, az egyéni és közösségi jogok tisz-
teletben tartását és számonkérhetôségét.”

A legmegfelelôbb mód: az állami mûködés területén eltérô hangsúlyokat eredményezhet, hiszen, amíg a közigazgatás fô hívó 
szava a hatékonyság és a nemzeti érdek, addig az igazságszolgáltatás esetében az érvényesítendô jog erôssége és a méltányos-
ság az elsôdleges szempont-pár, azzal együtt természetesen, hogy ezek az elvárások kölcsönösen megjelennek a másik ágazati 
területen is.

Amit így, a világgazdasági válság és a kirívóan szûkös erôforrások idején ki kell emelni, hogy az állam szintjén általánosan, 
abszolút jó aligha érhetô el az egyes mégoly hangsúlyos közösségi érdekek kizárólagos kielégítésével, ugyanakkor a történelmi 
magyar államfejlôdés legtöbb jelentôs kudarca abból fakadt, hogy az állam rossz irányban vagy ütemben követte, hagyott teret 
vagy éppen állt élére mûködési célját és kereteit meghatározó nagy mozgásoknak. Ez a történelmi tapasztalat, a demokratikus 
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választói elvárás és az állam immár tudatos önfejlesztése is indokolttá teszi, hogy az állam teljességgel megismerhetô, mûködése 
mérhetô és értékelhetô legyen.

Evolúciós eredmény, hogy az emberek többsége számára az ismeretlen inkább félelmetes, azaz semmi esetre sem szükségsze-
rûen jó. A Jó Állam meg- és kiismerhetô, ezért egyfajta nulladik lépés a jó és könnyen érthetô leírása és ábrázolása.

2012 júniusáig az Alaptörvényben meghatározott valamennyi tárgykörben megalkotásra kerültek az ún. sarkalatos törvé-
nyek. Ennek alapján szervezetileg és feladatszabásban is rendelkezésünkre áll, hogy a klasszikus három hatalmi ág mellett az 
olyan sokszor hivatkozott fékek és ellensúlyok rendszerével együtt szervezetileg hogyan épül fel a magyar állam 2012-ben. 
Nagyvonalú államtörténetben: a hatalommegosztás a hatalmi központok között teremtett békét adó egyensúlyt a XVIII/XIX. 
században (ide nem értve az egyház vagy éppen a rendek által jelentett történelmi ellensúlyt), második ütemként a fékek és 
ellensúlyok rendszere a népfelség önkorlátozását jelentik, elsôsorban megelôzendô a nem kizárható tömegindulat vezérelte 
történelmi kisiklásokat a XX. században. Ezzel összefüggésben és így a magyar közjogi berendezkedés kialakítása során az 
egyik fô kérdés volt, hogy hol vannak az ellensúlyoknak hatásköri korlátai, fékei, mert mûködôképes fi nomhangolás csak így 
lehetséges. A XXI. egyik új kihívása egyfajta harmadik ütemként, hogy az állam mindenhol jelen van, ahol akárcsak mögötte-
sen is megjelenik a felelôssége, azaz közigazgatásnak feladatává vált a közremûködés az államon kívüli állami feladat végre-
hajtók mûködésének támogatása, minôségbiztosítása kiemelt érzékenységgel, hiszen ezen szervezetek egyik fô sajátossága az 
államtól való függetlenség.

Azaz a modern államot már úgy kell látnunk és ábrázolnunk, hogy nemcsak az állami, államigazgatási szerveket mutatjuk, 
hanem azt a kisugárzást vagy éppen hûsítô árnyékot is, amit a hozzá képest függetlenül, vagy autonómiával mûködô szerve-
zetekre az államilag garantált feladatok kapcsán vet. Az alábbi ún. államszervezeti ábra az állam és az állami feladatot ellátó 
további jogalanyok szervezetrendszerét mutatja, továbbá az egyes szervezeteket összeköti az állami feladatrendszer egyes ága-
zataival (lásd részletesen a 2. sz. melléletben). Ezen a felületen tudjuk ábrázolni, hogy a 2012. január 1-én hatályba lépett új 
Alaptörvény milyen változásokat hozott az állami berendezkedésben.

Szétfeszítené az MP 12.0 terjedelmi kereteit, ha tételesen számba vennénk az elmúlt idôszak államszervezeti változásait az új 
egyházi szabályozástól a bírósági szervezeti átalakuláson át új köztestületek létrejöttéig. Látni kell, hogy számos jelentôs szer-
vezeti változás itt fel sem tüntethetô, így például a Magyar Tudományos Akadémia korszakos jelentôségû átalakulása, vagy a 
Magyar Olimpiai Bizottság köztestületi hatásköreinek további erôsítése a kormány ún. sportigazgatási hatásköreinek jelentôs 
mértékû átvétele által.

Az egyre tagoltabb alkotmányos állami szervezetrendszerben, kiemelt jelentôséggel bír a felelôs kormány mellett jogalkotási 
hatáskörrel (önálló szabályozó szerv: NMHH, PSZÁF) vagy egyéb autonómiával bíró olyan szervezetek (KSH, GVH, EBH) 
ellenôrzése, mûködésük és fejlôdésük értékelése, amelyek a feladatuk teljesítése során ténylegesen a végrehajtó hatalom ré-
szeivé válnak. Ezen szervezetek és a kormány igazgatás értékelési és önfejlesztési rendszerét, megközelítését indokolt illeszteni, 
hogy ennek a hatalmi ágnak a mûködését felesleges belsô feszültségek ne terheljék, és megmaradjon az ügyfelek által elvárt 
egyenszilárdság.

Az MP 11.0-ban írtak szerint folyik a munka, hogy a Magyary Program logikája szerint megalkotásra kerüljön egy saját, ún. jó 
állam index, ami persze nem pusztán a kormányigazgatást méri, hanem a teljes államigazgatás teljesítményét.

A világgazdasági válság tette egyértelmûvé, hogy az egyes államok gazdaságának minôségi mérésének nemzetközi gyakorlata 
újragondolásra szorul. Két okból bizonyosan, a korábbi mérési eredmények jól látható módon elfedték és nem jelezték, hogy 
milyen veszélyek, gondok vannak a mûködésben, másrészt egy átgondolt társadalom-, gazdaság- illetve államfejlesztéshez 
nem kínálnak kellô információt. A 2000-es évek közepétôl egyre elfogadottabbá válik az a megközelítés, amely kevesli a GDP 
alapú jólét (welfare) szokványos fogalmát, és megkülönbözteti a haladás alapú komplex jól-lét (well-being) fogalmát. Szinte 
nincs olyan jelentôsebb nemzetközileg jegyzett intézet, aki ne kísérletezne egyfajta „Jó állam index” és az ezt megalapozó „jobb 
lét index” kimunkálásával (OECD: „Better Life/How’s Life?”). Kellô fi gyelmet kapott számos látványos politikai megrendelés 
is a jó állam fogalmának és ehhez kapcsolódó mérési és összehasonlíthatósági eszköz fejlesztésére. A kapott eredmények alapján 
még közelítôleg sem rendelkezünk olyan eszközzel, ami érthetôen és kellô árnyaltsággal ragadja meg a jó állami vagy éppen 
társadalmi mûködést. Sôt egyre több a lemondó vélemény, ami felveti, hogy a globalizáció dacára sem lehet ilyen szinten egy-
szerûsítô összemérést tenni, és utalnak sokan ennek kapcsán arra, hogy egy társadalom vallásosságából fakadóan eltérô fontos-
sági szempontok állnak fenn, ami adott esetben a legtöbb állami feladatot új mérték szerint méri. Nem kizárható, hogy mint a 
sportban, elôször kontinens bajnokságok kellenek a világszintû összemérés elôtt.

Jól látható módon abban sincs döntés, hogy a három adatfelvétel: sokaság attitûd vizsgálata, szakértôi általános értékelés, sta-
tisztikai mérések milyen súllyal vétessenek fi gyelembe.
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A Magyary Program fejlesztése során most ott tartunk, hogy a három adatfelvételre egyaránt építve nem egy számot, hanem 
egyfajta mátrixot fejlesztünk. Hangsúlyosan még mint vitaanyag kerül itt röviden bemutatásra. A törekvésünk, hogy a jó ál-
lam index mögötti összetett mérésben az MP meghatározó részét képezô 4-es beavatkozási területi tagolás és a hatékonyság 
fogalmának hatos tagolása is megjelenjen, mert elvárás, hogy az index értékek részben legalább irányt adjanak a szükséges 
beavatkozásokra.

Nemzetközi felmérések, statisztikai adatok

Saját mérések

Kapcsolódó szakpolitikai intézmények

1. elem 
(pl. korrupció)

Jó Állam index elemei

2. elem 3. elem

4. elem 5. elem n. elem

Korrupció

Korrupció

Anti-korrupciós politikák, intézmények bevezetése

Objektív Szubjektív

Külsô ERÜBS bûnügyi 
statisztika

Corruption 
Perceptions Index

Belsô Whistleblowing 
esetek száma

Vélemény-
felmérés

A Jó Állam Index alapmátrixa
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II. A magyar közigazgatás helyzete 2012.

2.1. Az MP 11.0 kritikus értékelése

A Magyary Programot továbbra is a Jó Állam Fejlesztési Program részének tekintjük, amelynek alapján a kormányigazgatás, az 
igazságügyi és önkormányzati igazgatás számos ponton egymással kölcsönhatásban alakul, de az eredményeket meghatározó 
valódi okok feltárására és a beavatkozások megtételére csak a megfelelô szétszálazás után van mód.

Nemzeti Együttmûködés 
Programja

Darányi-terv

Széll Kálmán Terv
1.0, 2.0

Nemzeti Reform 
Program

Magyary Program + Moór Gyula Program + Önkormányzati reform = Jó Állam Fejlesztési Program

Új Széchenyi Terv

A Magyary Program helye

Annak érdekében, hogy az elért eredmények fenntarthatóak legyenek, még azt az eredményt is meg kell magyarázni, ami min-
den szempontból egyértelmû fejlôdést mutat, így különösen fontos az értékelés ott, ahol jelentôs elôrehaladással együtt is, egy-
részt – lásd OECD értékelés – maga a program több ponton kritika tárgyát képezi, másrészt az elért eredmények több ponton 
nem a kielégítô szintet hozzák, harmadrészt a mezônyben a helyezés nem javul, vagy éppen romlik.

Itt jön el a Magyary Program-féle stratégia-alkotás legfontosabb sarokpontja, azaz hogy mennyire képes valóban a Haza Üd-
vére kritikus és elfogulatlan lenni.

Az alábbi kilenc pontba rendeztük egybe a magyar közigazgatás gyengeség listáját 2012-ben, ami egyben az MP 11.0 végre-
hajtásának a kritikája is:

1.  Nem elég gyors eljárások: a négy beavatkozási terület közül az államigazgatási eljárások – kevés kivételtôl eltekintve 
(pl: jogalkotás) nem gyorsultak fel eléggé (ehhez képest az MP 12.0 végrehajtási idôszakának ez kell, hogy legyen a fôhang-
súlya fi gyelemmel arra is, hogy bizonyos értelemben a szervezet és feladat-egyszerûsítés, a személyzet minôségi javítása 
egyfajta elôfeltétele is a hatékonyabb, gyorsabb eljárásoknak);

2.  A hatékonysági visszacsatolás hiánya: az államadósság csökkentése, a gazdasági világválság elhúzódása, a költségvetési 
egyensúly fenntartása végezetül az állami feladatrendszer intenzitása és bôvülése (lásd pl. vízi közmû, vagy a közfoglalkoz-
tatás új rendszere) a közigazgatás hatékonyság javulása okán felszabaduló erôforrások jelentôs részét igénybe veszi, kevés 
maradhat vissza minôségi fejlesztésekre;

3.  Fejlett eszközök lassú bevezethetôsége: a magasabb fejlettségû eszközök bevetéséhez szükséges befogadáshoz, elsajátí-
táshoz várhatóan csak a következô szervezetkonszolidációs idôszakban lesz elég ideje az alkalmazó személyi állománynak;

4.  Túlterhelés miatti határidôcsúszások: átalakulás és stratégiaalkotás egy idôben történik, így az esetleges kiigazítások 
elkerülhetetlenek és fi gyelemmel arra, hogy ugyanaz a véges teljesítô képességû állományrész hajtja végre mind a kettô fo-
lyamatot, gyakoriak a határidôcsúszások;
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5.  A feladat és létszámalapú tervezés nem általános: a négy beavatkozási terület folyamatos és alapvetô átalakulása okán 
2013-ban sem adottak a feltételei általánosan a feladat és létszám alapú tervezésnek, és ehhez átgondolt – azaz pl. az alap-
mûködést nem leépítô – ösztönzô és érdekeltségi rendszer kiépítésének;

6.  Lassú a fejlesztési források lehívása: a szervezetek hatékonyságát javító fejlesztési források részint a fogalom és hatáskör 
illesztési viták miatt, részint a célrendszer átalakítása, részint a megörökölt eljárások túlbonyolítottsága okán nem a kellô 
sebességre pörgetik fel az államigazgatást;

7.  Túl gyors, ezért sokszor formális az érdekegyeztetés: a hatékony közigazgatás mûködésének egyik fontos külsô fel-
tétele az értô és támogató hozzáállású jogalkalmazók, a nagysebességû átalakulás, jogalkotás miatt számos esetben hiány 
mutatkozott a tényleges és értelmezô társadalmi egyeztetés során, amit csak részben tudtak pótolni a nemzeti konzultációk, 
és jó vagy éppen egyszerû állam fórumok. Ezt a késôbbi eredményességet rontó hiányosságot a jogalkalmazás szakaszában 
– akár a módosítás lehetôségét sem kizárva – kell kellô alapossággal lefolytatni, és így van esély arra, hogy a legtöbb eset-
ben látszani fog, hogy bár több konfl iktussal, de hatékonyabb megújulás történt. Ehhez azonban sok elmaradt egyeztetést 
kell bepótolni;

8.  Lassan feltöltôdô közszolgálati életpálya: az eredeti elképzelésekhez képest a közszolgálati életpálya legmarkánsabb 
eleme, az illetményrendezés egyrészt a munkakör alapú értékelés elhúzódása, másrészt az adminisztratív terhek csökken-
tését elôíró elvárások nyomán késôbb kerülhet bevezetésre, ez annak ellenére feszültségeket okozhat, hogy nem nôtt a reál-
gazdaság kereseteihez képesti különbség, és hogy számos eleme megvalósult (fecske házak, céljuttatási rendszer bevezetése);

9.  Hiányos mérési és statisztikai rendszer: éppen a Magyary Program kidolgozása és értékelése során válik nyilvánvalóvá, 
hogy a közigazgatás statisztikai mérési rendszerei nem kielégítôen kiépültek, számos ponton visszafejlôdtek.

A fenti kritikus pontok, gyengeségek nem a rossz célkitûzésbôl, vagy éppen emberi mulasztásból fakadnak, hanem szinte kivétel 
nélkül az ország és a közigazgatás teljesítôképességének korlátos voltára vezethetôek vissza.

Így például az OECD kritikában írt 2.,5. és a 7. pontok esetében, bár bizonyára alaposak, de alkalmazásuk a 2012/13-ben 
megvalósuló közigazgatás-fejlesztéstôl lesz reálisan számon kérhetô.

Hasonlatosan ehhez, az alábbi nemzetközi összevetés fô üzenete is kettôs:

1.  Egy leromlott állapotú közigazgatás lassabban gyorsul fel, reagál, mert idôemésztô, de kihagyhatatlan alapozás kell: meg 
kell teremteni annak a feltételeit, hogy a látható folyamatok, eljárások jobbakká váljanak, és tényleges alkalmazásuk meg-
történjen. 

2.  Az üzleti vezetôk értékelésének a gyökere részben az újszerû megoldások alkalmazása, amik általában formabontóak nem-
zetközi összehasonlításban az államok válságkezelô gyakorlatában, mind a korábbi magyar kormányokkal összevetve. Egyre 
több példa van arra, hogy számos intézkedés tekintetében az új megoldás nem tévedés, hanem példa (pl. bankadó), de ez-
zel és azzal is együtt, hogy egy üzleti vezetô elvárásait meghatározó idôhorizont más, mint egy kormányé, de az érthetôség 
érdekében itt is erôsíteni kell a kommunikációt, ahogy az MP 11.0-ban a kezdeményezô kommunikációt akkor is fent kell 
tartani, ha az eredmények nem a várakozások szerint jönnek.
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IMD Versenyképességi rangsor

Indokolt, hogy ugyanazt a mérést 
vizsgáljuk meg az MP 12.0-ban, 
amit az MP 11.0-ben is választot-
tunk. Azzal együtt, hogy ez is egy 
mérés a sok közül és számos pon-
ton vállaltan szubjektív elemeket 
is tartalmaz. Az IMD egy svájci 
székhelyû versenyképességi kuta-
tó és képzô központ, ahol minden 
évben közreadják a Világ Verseny-
képességi Évkönyvét, ami az or-
szágokat az alapján rangsorolja, 
hogy képesek-e a vállalatok szá-
mára egy olyan fenntartható üzleti, 
gazdasági és politikai környezetet 
teremteni, mely növeli a gazda-
sági szereplôk versenyképességét 
(Hongkongtól Venezueláig 59 or-
szágra számszerûsítve). A sorrendet 
négy tényezô határozza meg: gaz-
dasági teljesítmény, kormányzati 

hatékonyság, gazdasági hatékonyság és infrastruktúra. A kormányzati hatékonyságon belül további öt komponenshez 
(közpénzügyek, fi skális politika, intézmények, gazdasági törvények, társadalmi folyamatok) rendelt 38 statisztikai adatot 
és 33 kérdôíves lekérdezésen alapuló véleményadatot vesznek számításba. Az alábbi ábra Magyarország aggregált index 
értékeit és az országok közötti rangsorát mutatja.

A fokozatos hátrébbsorolódást a 2011. évi nominál értéknövekmény sem tudta megfordítani, és ez a negatív trend a leg-
szembetûnôbb a szomszéd országokkal való összehasonlításban, ahol egy évtized alatt a régió éllovasából sereghajtóvá 
váltunk. 2012-re az évtizedes negatív trend megtorpant, és a régió országai közül egyedüliként javítani tudunk az elôzô évi 
helyezéshez képest.

Bár Magyarország esetében a gaz-
dasági teljesítmény és az infrastruk-
turális adottságok a kedvezôbbek, és 
a kormányzati hatékonyság gyenge 
szereplése húzta vissza az általános 
megítélést, 2011-re mégis a köz-
igazgatás (állami hatékonyság) te-
rén olvashatunk ki az adatokból je-
lentôsebb javulást. Az erôsségek (elsô 
tíz helyezés között a rangsorban) 
közé került pl. a cégindítási eljárá-
sok egyszerûsége, illetve gyorsasága, 
ugyanakkor a vizsgált országok kö-
zött a legalacsonyabb értékkel sze-
repelnek a fekete- és szürkegazda-
ságra, a transzparens kormányzati 
mûködésre vagy az adókijátszásra 
vonatkozó hatások. Az alábbi ábra 
hazánk helyezését mutatja be – üz-
leti vezetôk szubjektív értékelése 
alapján – az állami hatékonyságot 
leíró indexek esetében.
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2.2. Illeszkedés az Önkormányzati reformhoz

A Jó Állam Fejlesztési Program három eleme közül kereteinek értelmezésében az önkormányzatok világa alakult át a legmély-
rehatóbban, és új alkotmányos helyére került annyiban, hogy maga az önkormányzati igazgatás jelentôs mértékben kilép 
az államigazgatás keretébôl. A teljes közjogi rendszer átfogó megújításának, a közigazgatási rendszer átalakításának, fej-
lesztésének meghatározó elemeként az Országgyûlés elfogadta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvényt (továbbiakban: Mötv.).

Mind a hatékonyabb állami mûködés, mind az önkormányzatok gazdasági szükséghelyzete indokolttá tette, hogy az Mötv – 
immár az újragondolt alaptörvényi keretben – határozza meg:

1. önkormányzatok köz- és államigazgatási feladatellátását,
2. az állami felelôsségi köröket az önkormányzatok irányában,
3.  az önkormányzatok intézményi feladatellátását, amit részleteiben az egyes ágazati törvények (oktatás, egészségügy etc.) 

bontanak ki.

A Mötv. a helyi önkormányzati rendszert több új elem beillesztésével újította meg, megôrizve a demokratikus jogállam alap-
elveinek a helyi hatalomgyakorlásban is érvényesülô szabályait. Így költségtakarékos, feladatorientált önkormányzati rendszert 
épített ki, amely lehetôséget biztosít a demokratikus és hatékony mûködésre.

A közjogi rendszer egészére kiható jelentôséggel bír a jóhiszemû, rendeltetésszerû joggyakorlás elvének és a kölcsönös együtt-
mûködés kötelezettségének rögzítése. Elvi jelentôségû újdonság, hogy a helyi választópolgárok önkormányzáshoz való jogának 
deklarálása mellett kötelezettségeket – öngondoskodást, a közösségi feladatokhoz való hozzájárulást – is elôír, meghatározva 
elmulasztásuk jogkövetkezményeit is. Új elem továbbá a település önfenntartó képességének erôsítésére, a helyi erôforrások 
feltárására, kiaknázására, az öngondoskodás elvének érvényesítésére vonatkozó elôírás.

A Mötv. a jelenleginél pontosabban határozza meg az önkormányzatok kötelezô feladatait. Fontos eleme az új szabályozásnak, 
hogy a kötelezô feladat- és hatáskört differenciáltan, a helyi önkormányzatok eltérô adottságaira – gazdasági teljesítôképesség-
re, lakosságszámra – fi gyelemmel kell megállapítani. A hatáskör telepítésével egyidejûleg – az ágazati jogszabályokban – meg 

A jogi-szabályozási környezet ösztönzi 
a vállalatok versenyképességét

Vesztegetés és 
korrupció nem létezik

A bürokrácia
nem hátráltatja az 
üzleti tevékenységet

Kormányzati 
döntéseket

hatékonyan végrehajtják

A kormányzati politika
átláthatósága kielégítô

A kormányzati politika
gazdasági változásokhoz

való alkalmazkodó-
képessége magas
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2012-re az „állami hatékonyság” részindikátorok esetében némi visszaesés tapasztalható a véleményfelmérések alapján. 
Eszerint javultunk a hivatali vesztegetés és korrupció terén, ugyanakkor erôs visszaesés tapasztalható a szabályozási kör-
nyezet és a kormányzati politika alkalmazkodóképessége megítélésében.
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kell határozni a feladat- és hatáskörellátás minimális szakmai, személyi, tárgyi és gazdasági feltételeit. Lényeges továbbá a fel-
adatátvállalás lehetôségének és módjának törvénybe foglalása is. Az önkormányzati feladatellátás hatékonyabb megszervezése 
érdekében biztosítja a társulás jogát.

A helyi érdekek érvényesítését szolgálja az a szabály, amely az önkormányzati feladatellátás körében a mulasztás következmé-
nyeit orvosolja. Amennyiben a helyi önkormányzat nem tesz eleget jogszabályon alapuló feladatellátási kötelezettségének, a 
kormányhivatal a kötelezô közszolgáltatás elmulasztása esetén a bíróságnál kezdeményezheti a közszolgáltatás biztosítására 
történô kötelezést.

Kiemelt érdek az Európai Unió, illetve más nemzetközi szervezetek felé fennálló kötelezettségek teljesítése. Ezért a törvény 
lehetôvé teszi, hogy a Kormány magához vonja a kötelezettséggel összefüggô beruházás megvalósítását. Az Uniós tagsággal 
összefüggésben vállalt kötelezettségek és azok megvalósulásának vizsgálata érdekében 2012. augusztus 14-én jött létre a Bel-
ügyminisztérium új szervezeti egységeként az Önkormányzati Koordinációs Iroda, mely összegyûjti a már megvalósított fej-
lesztések adatait, fi gyelemmel kíséri a folyamatban lévô önkormányzati fejlesztések alakulását és a jövôben megvalósítandó, 
tervezett fejlesztéseket.

A Mötv. új alapokra helyezi az önkormányzatok gazdálkodásának, fi nanszírozásának rendszerét is. A feladatfi nanszírozás rend-
szerének kialakítása a 2013. évi költségvetés tervezésével egyidejûleg zajlik.

A korábbi években végbement folyamatok rávilágítottak arra, hogy az önkormányzatok adósságállománya, annak kezelése az 
államháztartás egyensúlyának biztosítása szempontjából is kiemelt prioritással bír. Ezért az önkormányzati rendszer átalakítá-
sakor fontos feladat volt az önkormányzatok adósságot keletkeztetô kötelezettségvállalásainak újraszabályozása.

2012. január 1-jén lépett hatályba a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény, mely más, az ország pénzügyi, 
költségvetési stabilitását és kiszámíthatóságát szolgáló szabályokkal azonos helyen rögzíti az önkormányzati kötelezettségvál-
lalásokkal kapcsolatos szabályokat.

A törvény a helyi önkormányzatok adósságot keletkeztetô ügyleteit a Kormány elôzetes hozzájárulásához köti, továbbá meg-
határozza mûködési és fejlesztési célú kötelezettségvállalások kizárólagos eseteit.

A megyei intézményátadásokat követôen a megyei önkormányzatok adósságállományának konszolidációja az elmúlt év végén 
megtörtént. A megyei intézményátadás során 2011 decemberében az Államadósság Kezelô Központ és a megyék között 197,6 
milliárd forint összegû adósságállomány átvállalására került sor.

2.3. Illeszkedés a Moór Gyula Programhoz

Az igazságügy fejlesztésének felelôssége – szemben a közigazgatás-fejlesztéssel – osztott: kormány, bíróság és ügyészség között. 
2012 elejétôl indult el a közös gondolkodás, hogy nem csak az egyes funkcionális igazgatási fejlesztések során (pl. iratkezelés, 
fi zikai elhelyezés), hanem hatékony együttmûködés érdekében más területeken is jöjjenek létre közös felületek. Mind a három 
résztvevô elkötelezett abban, hogy a korábbiakhoz képest fokozottabban összehangolja – adott esetben egy Igazságügyi Aka-
démia keretében – a szakmai továbbképzési rendszerét (2011. évi CLXI. törvény).

A Magyary Programhoz hasonló igazságügyi fejlesztési programnak tartalma lehet ezen közös fejlesztések cél és eszköz kijelö-
lése, amelynek a kezdeményezés szerinti névadója Magyary Zoltán kortársa, Moór Gyula.

Érdemes számba venni az igazságügy és a központi közigazgatás (kormányigazgatás) fôbb illeszkedési pontjait és az ezeken a 
területeken bekövetkezô változások, vizsgálat alatt álló újítások megfontolásokat, amelyek a döntések függvényében 2012/13-
ban képezhetik törvényalkotás illetve módosítás tárgyát. Az alábbiakban az MP szerinti négyes tagolásban tekintjük át hat 
legfontosabb közigazgatási vizsgálat tárgyát képezô a határterületeket, azzal, hogy természetesen egy-egy jelentôs újítás több 
beavatkozási területet is érint majd.

1. Szervezet

Az új Ptk. nem hoz változást a közigazgatás számára – elsôsorban kifejezetten magánjogi megközelítése okán – az egyes jogi 
személyek rendszerében, azaz sem gazdasági társaságok, sem a köz- és magánalapítványok szabályozása nem változik érdem-
ben. Ez nem zárja ki ugyanakkor, hogy az állam külön rendezze a közvállalat fogalmát és mûködésének sajátos szabályait a 
gazdasági társaságok megengedô szabályozási keretei között, különös fi gyelemmel az általuk ellátott –  sokszor az EU-s ver-
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senyjogi szabályok között nem értelmezhetô – közfeladatokra. Hasonlóan további vizsgálat tárgya, hogy az állami részvétellel 
mûködô (köz)alapítványok milyen sajátos jelleggel bírjanak, fi gyelemmel arra, hogy az állam ebben az esetben nem pusztán 
alapító, hanem az adott feladat és ezzel a felelôsség végsô címzettje, azaz teret kell adni külön beavatkozási lehetôségnek is. Ha-
sonlóan az új Ptk. adta keretek között indokolt a közigazgatási szerzôdések rendszerét és hatékony mûködését is újragondolni, 
de ez az eljárási fejezet része.

2. Feladat

Az új Btk. a korrupció elleni harc – mint az MP-ben írt kiemelt jelentôségû átfogó feladat – és a felelôs vagyongazdálkodás 
területén hozott be hatékony és jelentôs új eszközöket. Az új Btk. szerkezetileg egyszerûsíti a korrupció elleni tényállásokat, így 
egy fejezetben szabályozza a hatályos Btk. XV. fejezetében két önálló cím alatt szereplô a közélet tisztasága elleni és a nemzet-
közi közélet tisztasága elleni bûncselekményeket, a hatályos szabályozáshoz képest az egyik leglényegesebb változtatás, hogy 
a vesztegetésben résztvevô, de azt a hatóságnak bejelentô személlyel szemben a büntethetôséget megszüntetô ok helyett a 
büntetés korlátlan enyhítésére vagy mellôzésére ad lehetôséget. Az új Btk. új minôsített esetként szabályozza, ha a vesztegetést 
bûnszövetségben vagy üzletszerûen követik el. Ezzel a jogalkotó eleget tesz a gyakorlat azon kívánalmának, hogy az ilyen bûn-
cselekmények szervezett elkövetése esetén súlyosabb szankciók legyenek alkalmazhatók. A konzisztens szabályozás érdekében, 
a vesztegetés elfogadása bírósági vagy hatósági eljárásban büntetési tétele az aktív alakzaténál egy fokozattal súlyosabb, azaz 
egy évtôl öt évig tartó szabadságvesztés lesz.

A jó állam koncepciója további anomáliák kiküszöbölését is igényli. így a közbizalom elleni bûncselekmények körében rend-
kívül veszélyes jelenségre reagál a termôföld jogellenes megszerzése új tényállása. A vagyon elleni bûncselekmények és a 
költségvetést károsító bûncselekmények körében megjelent a gazdasági csalás (374. §), amely az állami vagyonnal való tisz-
tességes gazdálkodást hivatott szolgálni. A gyakorlatban több ízben fordult elô az, hogy a jellemzôen állami tulajdonú gazda-
sági társaság vezetôi olyan tevékenységet végeztek, amely a gazdasági társaságnak milliárdos kárt okozott. A költségvetésbe 
történô befi zetésekkel és az onnan származó pénzeszközökkel kapcsolatos csalárd magatartások a jó állam mûködésének 
legnagyobb akadályai közé tartoznak. Az adócsalások, TB-csalások, a támogatások jogosulatlan megszerzése, és más maga-
tartások milliárdos károkat okoznak.  A hatályos Büntetô Törvénykönyvbe a Széll Kálmán-terv folytán került be a visszaélés 
társadalombiztosítási, szociális vagy más jóléti juttatással, illetve a költségvetési csalás tényállása. E bûncselekményi tényál-
lások az egyszerûsítés, a korszerûsítés, a következetesség követelményei mellett szigorítással is hangsúlyozzák a költségvetések 
védelmének jelentôségét.

3. Eljárás

3.1. Az állami szervezeti nyilvántartási rendszere egyszerûsítése és az ezekkel kapcsolatos eljárások gyorsítása kapcsán alapvetô ké-
rés, hogy az igazságügy vagy a közigazgatás rendszerében vannak-e jobb helyen, illetve mi legyen az állam pontos feladatvállalása 
az alábbi nyilvántartási, illetve az igazságügyhöz kapcsolódó eljárásokban. Figyelemmel ezen eljárások nagy ügyfél- és ügyszámá-
ra, valamint az ország versenyképessége területén betöltött döntô jelentôségükre (gyorsaság, anti-korrupció), indokolt a folyama-
tos és tabuktól mentes értékelése annak, hol és miképpen mûködnek ezek a rendszerek. Így különösen milyen szerv (bíróság vagy 
közigazgatási szerv), milyen eljárási szabályok mentén végezze (mennyiben lehet a cégeljárások eredményeit átültetni az alapít-
ványi és egyesületi eljárásokra, azaz az iratminták és az ex tunc hatályú nyilvántartásba vétel lehetôsége), valamint mennyiben 
lehet a jó külföldi példák alapján a kormányablakok rendszerébe bevezetni az ezzel kapcsolatos összes ügyfélszolgálati feladatot. 

Ügyfajta Eljáró szerv Ügyszám 

Ingatlan-nyilvántartás megyei kormányhivatal földhivatala, körzeti földhivatal 2 077 927 ügy

Cégnyilvántartás törvényszék cégbírósága

202 678 
cégbejegyzési/változásbejegyzési 

ügy 28 685 
cégtörvényességi ügy

Alapítványi nyilvántartás törvényszék, ítélôtábla 4707 bejegyzési ügy 
(ennek mintegy négyszerese 

változásbejegyzési ügy)Egyesületi nyilvántartás törvényszék, ítélôtábla

3.2. Az igazságszolgáltatás döntéseinek tényleges és hatékony foganatosítása ezen eljárások során is érvényesítendô a köz-
érdekekre is fi gyelemmel (iparpolitika, foglalkoztatás), kiemelt jelentôségûvé teszi, hogy jelentôsen változzon a bírósági végre-
hajtások és a felszámolások jelenlegi rendszere, mind az eljárások hatékonysága (különösen gyorsaság és eredményesség), mind 
korrupciómentessége érdekében. Ennek megfelelôen az állami, közigazgatási szerepvállalás egyre hangsúlyosabban jelenik 



15

II. A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS HELYZETE 2012.

meg az elmúlt két év jogszabályváltoztatásai nyomán. A felszámolási eljárásokkal kapcsolatban: fokozottabb közigazgatási ha-
tósági ellenôrzés, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentôségû gazdálkodó szervezetek csôd- és felszámolási eljárásában 
a Hitelintézeti Felszámoló nonprofi t korlátolt felelôsségû társaságot kijelölésének lehetôsége, új pályáztatási rendszer a felszá-
molók esetében, elektronikus értékesítés. 

A végrehajtási eljárások és szervezetrendszer tekintetében indokolt kiemelni, hogy szigorodtak az összeférhetetlenségi szabá-
lyok, a végrehajtói karral szemben támasztott szakmai elvárások folyamatos emelése, kialakításra kerültek a végrehajtói fegyel-
mi bíróságok, valamint a vagyoni szankciók rendszere.    

Ezen rendszerek esetében rövid távon mutatkoznak meg az intézkedések eredményei és további változtatások szükségessége 
(a szakmai és infrastukturális elvárások további emelése, a közigazgatási felügyelet további erôsítése), azaz 2012/13-ban az 
értékelés alapján további rendszerfejlesztések lehetségesek.

Ügyfajta Eljáró szerv Ügyszám 

Bírósági 
végrehajtás

1. végrehajtás elrendelése: bíróság, közjegyzô
2. végrehajtás foganatosítása:

- törvényszéki végrehajtó
- önálló bírósági végrehajtó
-  hatósági és egyéb közremûködôk: nyilvántartó szervek, 

munkáltatók, pénzügyi intézmények, rendôrség, 
gyámhatóság,

-  bizonyos kérdésekben: bíróság (pl. felfüggesztés, 
megszüntetés, jogutódlás, jogorvoslatok)

végrehajtás elrendelése:
- bíróság: 445 000/év (+ újra 

megindult ügy: 16 000/év)
- közjegyzô: 232 000/év 

végrehajtás foganatosítása:
- törvényszéki végrehajtó: 

68 000/év (+ újra megindult 
ügy: 13 000/év)

- önálló bírósági végrehajtó:
325 000/év (+ újra megindult 

ügy: 61 000/év)

Felszámolás - törvényszék cégbírósága
kb. 20-30 ezer között van a 

fi zetésképtelenségi ügyek száma 
(csôd+felszámolás)

3.3. A szabálysértésekrôl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrôl szóló 2012. évi II. törvény 
egyik legfontosabb újítása, hogy a törvény alapján nem állapítható meg szabálysértés, ha a tevékenység vagy a mulasztás 
bûncselekményt valósít meg, úgyszintén, ha a tevékenységre vagy mulasztásra törvény vagy kormányrendelet közigazgatási 
bírság alkalmazását rendeli el. Ezzel megszûnt a törvény hatálybalépését megelôzô azon jogalkotási gyakorlat, hogy ugyan-
azon cselekményt a jogszabályok kettôs – egyszerre szabálysértési és közigazgatás – szankcióval sújtották. Lényeges a tör-
vény szerinti azon profi ltisztítás is, hogy a szabálysértési joganyag egyértelmûen a kriminális jellegû cselekmények szankcio-
nálását tûzte ki zászlajára, míg a korábban közigazgatási jellegû szabálysértéseket a jövôben a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerinti rendben bírálják el. A büntetôjog a jogrendszer 
záróköve. Ott kerül alkalmazásra, ahol a jogrendszer többi eleme immár hatástalan. A jó állam mûködése ugyanis számos, 
jog által biztosított feltétel következménye. E feltételrendszerben jelentkezô anomáliák sajátos, legveszélyesebb csoportját 
képezik a bûncselekmények, amelyek a büntetôjogi szankciók révén szoríthatók vissza. A büntetôjog leginkább a jó állam 
mûködésének egyik feltételeként számon tartott korrupciómentes mûködés garanciáinak biztosításához tud hozzájárulni. 
Az új Btk. számos olyan változtatást tartalmaz, ami tágabban a jó állam, szûkebben pedig a közigazgatás mûködésének a 
javítására hivatott.

3.4. Közigazgatási bíróság

A bírósági reform alapján a közigazgatás szempontjából a bírósági rendszerben bekövetkezô egyik legfontosabb változás, hogy 
2013. január 1. napjától – a rendes bírói szervezeten belül – különbíróságként létrejönnek a közigazgatási és munkaügyi bí-
róságok. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok lehetôséget teremtenek a hatékony szakbíráskodás megteremtésére a köz-
igazgatási és munkaügyi perek területén, tekintettel arra, hogy e két ügytípus speciális ügykezelést kíván.

A közigazgatási és munkaügyi bíróságok az eddig különbíróságként mûködô munkaügyi bíróságok és a törvényszékeken mû-
ködô közigazgatási ügyeket tárgyaló tanácsok feladatait veszik át. A közigazgatási és munkaügyi bíróságok helyi bírósági 
(járásbírósági) szinten szervezôdnek, de törvényszéki illetékességgel járnak majd el. Csak elsôfokú ítélkezési feladatuk lesz, 
határozataik ellen a fellebbezéseket a törvényszékek bírálják el.



16

II. A MAGYAR KÖZIGAZGATÁS HELYZETE 2012.

További, az önkormányzatokkal ügyeik során érintkezô állampolgárokat érintô változást hozott az Alaptörvény hatályba lépése 
az önkormányzati rendeletek felülvizsgálata tekintetében: ha az önkormányzati rendelet nem az Alaptörvénybe, hanem vala-
mely más jogszabályba ütközik, a rendelet felülvizsgálatáról és megsemmisítésérôl nem az Alkotmánybíróság, hanem a bíróság 
dönthet. A bíróságok szervezetérôl és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény IV. fejezete alapján ezt a feladatot a Kúrián 
mûködô önkormányzati tanács végzi. Az önkormányzati tanács a fôvárosi és megyei kormányhivatal, vagy az adott egyedi 
ügyben eljáró bíró kezdeményezése alapján jár el. Ha az önkormányzati rendelet más jogszabályba ütközését megállapítja, az 
önkormányzati rendeletet megsemmisíti.

4. Személyzet

4.1. A közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvény (rövidítése: Kttv.) értelmében [összhangban az Alkotmány-
bíróság 8/2011. (II. 18.) döntésével, ami munkajogviszony helyett a közigazgatási döntés irányába vitte a közszolgálati jog-
viszonyt], létrejött a Közszolgálati Döntôbizottság, ami a rendszer logikája szerint jelentôs befolyással lesz a közszolgálati jog-
viszonyból fakadó jogviták rendezésére, és a feltevés szerint új megközelítésû bírói gyakorlatot is eredményez.

4.2. Fontos az igazságügyi és az önmagában az egységesség irányába jól haladó közszolgálati életpályák megfelelô illesztése, az 
átjárhatóság érdekében csakúgy, mint a szakmai képzések során a szemlélet és a jogalkalmazás egységes és egyre magasabb 
színvonalú legyen, ezért is indokolt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Igazságügyi Akadémia együttmûködése.
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III. Az MP 12.0 mûködése – beavatkozási 
területek

A Magyary Program 12.0 mûködési módja továbbra is, hogy a négy beavatkozási területen határoz meg hatékonyságjavító 
intézkedéseket.

Általánosságban az alábbi munkasorrend határozható meg:

• teljeskörû szerkezeti áttekintés és minôsítés (kataszterek, nyilvántartások),
• a hiányok és feleslegek feltárása, és javaslat ezek felszámolására,
• hatékonyságmérés és új megoldások modellezése.

Az MP12.0 egyik újdonsága, hogy lehetôvé válik az állami szervezet és feladat kataszter feltöltésével, valamint a kormánytiszt-
viselôi kar egységes személyügyi nyilvántartásával, hogy a 3 sík: szervezet/feladat/személyzet egymásra vetíthetô és a tervezés, 
értékelés során pontosan megfeleltethetô legyen, ennek nyomán mind a külsô, mind a belsô eljárások, folyamatok (4. sík) ez 
által lesznek a kellô garanciával egyszerûsítve, gyorsítva.

- Organogramok

- Ki kicsoda

kb. 1200 egység

Szervezetkataszter
- Feladatkövetés

- Stratégiai tervezés

kb. 30000 feladat

Feladatkataszter

Személyügyi jelentések

kb. 90000 kormánytisztviselô 
(+rendvédelem)

Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató Rendszer (KSzSzR)

kb. 50 eljárás

Teljesítmény-menedzsmentet 
támogató rendszer

A beavatkozási területek kapcsolódása

3.1. Szervezet

3.1.1. Az állami szervezetkataszter 2012

Az állami szervezetkataszter jól mutatja, hogy 2013-ra a magyar központi közigazgatás közelítôleg eljut az elvárt egyszerûsítési 
minimumhoz.

Az állami szervezetkataszter tartalmazza a szervezet nevét, címét és elérhetôségeit, vezetôit, és költségvetését, valamint mö-
göttesen éppen a négy terület összekapcsolása révén elérhetô az ellátott feladat rendszer, a szervezet közremûködésével ellátott 
feladatok és kormánytisztviselô személyi állomány megfeleltetése.
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3.1. Szervezet

Az alapmodell létszám és költségvetés szerinti méretezése mellékelt ábrán tekinthetô meg.

A szervezetkataszter megjelenítése

3.1.2. A kormányigazgatási szervezet alakulása

Az alábbiakban röviden számba vesszük a minisztériumoktól indulva háttérintézményekig a közigazgatás újjászervezésének 
2. ütemét (2012. szeptemberig – minisztériumi mûködés félidôs korrekciója és az ágazati irányítás kialakítása) és a tervezett 
3. ütemmel (2013. – az ágazati irányítás rendszerének véglegesítése) kapcsolatos elvárásokat. A folyamat végén elérhetô, hogy 
a rendszerben minisztériumok, ágazati és kormányhivatalok, kivételes esetben (köz)alapítványok, végezetül közvállalatok és 
közintézmények (kórházak, iskolák etc.) elnevezés és jogállás szempontjából tiszta rendszere alakul ki.
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III. AZ MP 12.0 MÛKÖDÉSE – BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK

Az általános és ágazati közigazgatási szervezeti rend illesztése

A szervezetrendszer átalakítása során továbbra is az egységesítés és az egyszerûsítés az alapelvárás. Jelentôs erôforrásokat és 
erélyes fellépést igényel, hogy az egyes közigazgatási szervezetek belsô mûködése szabályos és szabályozott legyen.

Az MP 12.0-ban érdemes számba venni az elmúlt egy év jelentôsebb kormányzati átalakulásait és azok közigazgatási értel-
mezését.

A 2010 májusában létrehívott ún. csúcsminisztériumi rendszer hatékonyságát elsôsorban a költségvetési fegyelem fenntartása 
és ezzel is összefüggésben a jogalkotási képesség példázza, hiszen ebben a rendszerben egy minisztériumon belül kell egyen-
súlyba hozni a hagyományosan egymással versengô (oktatás, egészségügy, szociális, kultúra, társadalmi felzárkóztatás, egyház, 
nemzetiségi és civil ügy), vagy az egymással vitázni hajlamos (fejlesztés és pénzügy, agrár és környezetvédelem, államigazgatás 
és igazságügy, alapjogok) ágazatokat. Ennél tagoltabb, megosztottabb kormányzati szerkezet aligha tudta volna a 2 év alatt 
végrehajtott jelentôs adminisztratív költségvetési (intézményi költségvetés nominál értéken – 15%) és létszámvágások (minisz-
tériumi szinten 22%) mellett hozni az alábbi teljesítményt. Az alábbi számsorokból az is látszik, hogy a jogalkotás, fi gyelemmel 
a rendszer konszolidációs szakaszára, csökkenô és a végrehajtási szakaszra összpontosító irányt mutat. 

2010. II. félév 2011. I. félév 2011. II. félév 2012. I. félév

Közigazgatási Államtitkári 
Értekezlet

36
(700 napirend)

26
(670 napirend)

28
(920 napirend)

31
(840 napirend)

Kormányülés
29

(500 napirend)
23

(20 napirend)
24

(690 napirend)
29 

(624 napirend)

Törvény 
(benyújtótól függetlenül)

150 82 131 88

Kormányrendelet 191 108 271 139

Kormányhatározat 192 226 296 220

A Kormány elsô két éves jogalkotási statisztikája

...

KÖZINTÉZMÉNYEK

Megyei (Fôvárosi)
Kormányhivatal

Közigazgatási és 
Igazságügyi 

Minisztérium

KEKKH NÁK KIH

Minisztériumok

Miniszterelnökség

Közintézetek

Közvállalatok

Közalapítványok

Ágazati hivatalok

Járási 
Hivatal

K
or

m
án

ya
bl

ak

K
or

m
án

ya
bl

ak

K
or

m
án

ya
bl

ak

Járási 
Hivatal

K
or

m
án

ya
bl

ak

K
or

m
án

ya
bl

ak

K
or

m
án

ya
bl

ak

Közvállalatok

Közalapítványok
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3.1. Szervezet

2002. június 1. – 
2004. május 31.

2006. június 1. – 
2008. május 31.

2010. június 1. – 
2012. május 31.

Törvény (benyújtótól függetlenül) 237 287 422

Kormányrendelet 653 803 675

Kormányhatározat 323 222 886

A jogalkotás intenzitásának alakulása az egyes kormányzatok elsô két évében

Ahogy várható volt, a jelentôs ágazati törvények (a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallás-
felekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérôl és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény) és jelentôs stratégiák, elszámolások (Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia elfogadása, egyházi kárpótlás 
lezárása...) elfogadása után az ún. keresztágazatok helyükre kerültek 2012 júniusában, azaz a KIM-bôl társadalmi felzárkóz-
tatás, egyház, nemzetiségi és civil ügy átkerült az EMMI-hez. Ami a KIM szervezeti kereteiben maradt, az elmúlt idôszak külsô 
fejleményei (elsôsorban demográfi a és asszimilációs adatok, és jogkorlátozások) okán kitüntetô fi gyelmet és a magyar állam 
hatékony védhatalmi fellépését igénylô terület: a nemzetpolitika.

A kormányzati mûködés az elmúlt idôszakban élt azokkal a szervezeti megoldásokkal, amelyek képessé tették, hogy rendkívüli 
eljárásokat igénylô esetekben hatékonyan (kellô súllyal, de a legkisebb közigazgatási többletköltséggel) fel tudjon lépni, dina-
mikusan hozott létre és az eredmények alapján indokolt módon kormánybiztosi vagy éppen miniszterelnöki megbízotti tisztsé-
geket, és szükség szerint szünteti meg azokat, amennyiben a feladatok immár rendes ügymenetben elláthatóak, vagy minôsíti 
át miniszteri biztosi tisztséggé.

A kormány megfelelô reagáló képessége okán jött létre a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság a kormányzati mûködés egyik 
legkritikusabb területén, a fejlesztési források sikeres felhasználásának, és a 2014–2020-as felkészülésnek érdekében.

Szólni kell két olyan közigazgatási szervezeti megoldásról, amik a tárcák fokozott együttmûködését igénylik, és a tapasztalatok 
alapján a jövôben további kiemelt fi gyelem, vagy kormányzati döntés lehet szükséges a konfl iktusmentes hatáskörillesztéshez:

1.  A fejlesztési források programozása és lehívása esetében az NFM/NFÜ-nek EU elvárásokat és elszámolhatóságot, és ehhez 
képest az ágazati tárcák tartalmi meghatározó szerepének határai;

2.  Az állami felsôoktatási intézmények esetén a fenntartói hatáskörök megoszlása az EMMI, az NFM és az NGM között, vala-
mint az állami intézményfenntartás okán az önkormányzatok, BM, EMMI és az NGM együttmûködése az oktatás, a köz-
mûvelôdés és múzeumok területén, és részben az egészségügyben;

A minisztériumok üzemszerû mûködésének biztosítása mellett kiemelt hangsúlyt kell, hogy kapjon az ún. középirányító szinten 
is az egyszerûsítés és egységesítés, amely szerint a legkésôbb a rendszerkonszolidáció zárása után ágazatonként 1-1 ágazati 
hivatal láthatná el a középirányító feladatokat.

Ez a megoldás egyrészt segíti az ügyfelek tisztánlátását (egységes névhasználat Egészségügyi Hivatal vs. Gyemszi), és az egy-
szerûbb ügyintézését, másrészt becslések szerint 5–10%-kal csökkenti a funkcionális egységek összevonása után az összlétszá-
mot és a mûködési költségeket, harmadrészt felszámolja ezen szervezetek közötti sokszor öncélú vagy szervezeti bizalmatlanság 
okán felálló konfl iktusokat, negyedrészt alkalmas arra, hogy adott ágazat eredményesebben felkészüljön a 2014–2020 EU-s 
költségvetési idôszak ún. közremûködô tevékenységére.

Az alábbi példa a KIM-ben végrehajtásra került szervezetintegrációt mutatja, amely esetében is érdemes utalni arra, hogy ép-
pen a járási kormányhivatal rendszer kiépítése okán a Nemzeti Államigazgatási Központ, továbbá az eltérô jogállások miatt az 
ISZKI az elsô ütemben még nem része az összevonásnak. Továbbá az eltérô jogállások miatt az ISZKI. A 7 hivatal összevonása 
nyomán mintegy 7% funkcionális státus szabadul fel, és ennél sokkal jelentôsebb, hogy az egyes eljárások nem lépnek át szer-
vezeti határokat, és így azok sebessége nô, végrehajtási kockázata csökken, mert egységesebb irányítás valósul meg.
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Ágazat Ágazati irányítás, 
koordináció

Fenntartói 
irányítás

Forrás elosztás Alkalmazott 
kutatás és elemzés

Az összevonással 
2012. augusztus 
16-án létrejött 

szervezet

Közigazgatási

Közigazgatási 
és Igazságügyi 
Minisztérium 
Vagyonkezelô 

Központ

Wekerle Sándor 
Alapkezelô

Nemzeti 
Közigazgatási Intézet

Közigazgatási és 
Igazságügyi Hivatal

ECOSTAT 
Kormányzati 

hatásvizsgálati 
Központ

Igazságügyi

Közigazgatási 
és Igazságügyi 
Minisztérium 
Igazságügyi 
Szolgálata

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium háttérintézményeinek integrációjában részt vevô szervek

Így tehát általános éllel ki kell mondani, hogy természetesen külön kormányzati, vagy miniszteri szabad értékelés tárgya, hogy 
kiemelt feladatszervezés esetén a szervezeti integrációból fakadó elônyök mennyire esnek súlyba, vagy a közvetlen és külön 
irányításban bízik, így például, ha adott esetben az egész ellátási rendszer átalakítása folyamatban van. Az elmúlt 2 év köz-
igazgatási tapasztalata, hogy nagy átalakításokat megfelelô elôkészítés után egy ütemben érdemes végrehajtani, így elkerülve, 
hogy éppen az érintetlenül hagyott terület, szervezet ellenmozgása vonjon le értékes energiákat. Ehhez képest kell értékelni a 
levéltári rendszer 2012-ben megvalósuló integrációját, a Gyemszi szervezeti továbbfejlesztését, végezetül a közoktatás esetében 
a középirányító funkciókat ellátó öt szerv: az Oktatási Hivatal, az Education Kft., a Klebelsberg Intézet, az Oktatáskutató és 
Fejlesztô Intézet, valamint az EMMI Alapkezelôfokozott együttmûködését. A több ágazatban ezen túl még továbbra is feladat 
az önkormányzati fenntartásban maradt intézmények (úgymint: városi levéltárak és múzeumok, visszaszerzôdött közoktatási 
intézmények) mûködési feltételinek kormányzati elôsegítése.

A szálkás fenti ágazati logika alól kivételt képezhetnek, képeznek, az olyan horizontális feladatot megvalósítók, és sokszor lé-
nyegében több tárca felügyelete mellett mûködnek, mint:

1.  Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKH), amelynél egy idôszerû névváltoztatás (adott 
esetben: Nemzeti Nyilvántartó Hivatal) után a kiemelt szervezeti feladat, hogy a területi közigazgatás hivatalaiban és a 
kormányablakokban, ahogy a személyi igazgatásban a KIH, itt a KEKKH stabillá és egyenszilárdságúvá tegye az e-köz-
igazgatást minden elemében. A szervezet sikeres pénzügyi és szervezeti konszolidációja után is érdemes fenntartani a KIM 
irányításával a BM és az NFM közös mûködtetést.

2.  Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által tudja az NFM végrehajtani, hogy egységes elvárások és remélt költségha-
tékonyság mellett mûködjön és fejlôdjön a közigazgatási kommunikációs hálózata, ebben az esetben indokolt megvizsgálni, 
hogy az új kormánytisztviselôi életpálya adta lehetôségek között is szükséges-e fenntartani a gazdasági társasági formát.

3.  Balassi Intézet, amely a KIM irányítása mellett a KÜM, az EMMI közös vezetése alatt mûködik, képes integráltan össze-
hangolni nemzetpolitikai (Márton Áron Szakkollégium), a külföldi és belföldi magyar nemzet- és országkép (Collegium és 
Forum Hungaricum programok) és nemzeti emlékezethez kapcsolódó feladat-végrehajtást. 

Az ágazati hivatali rendszer kiépülésével együtt, az általános hatáskörû kormányhivatali struktúra, a rendvédelem, valamint a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal révén a területi közigazgatás egyszerûsítésének optimuma érhetô el.

Az elmúlt idôszak kiemelt jelentôségû feladata volt, hogy a 107,645 milliárd Ft (2012) összköltségvetésû és 21.122 fôs kor-
mánytisztviselôi állománnyal létrejött megyei kormányhivatali rendszer mûködôképessége fennmaradjon. Ezen szervezeti sor 
az elmúlt idôszakban olyan új feladatok ellátására vált képessé, mint a megyei intézményrendszer 3 hónap alatt végrehajtott 
átvétele. Mindeközben a szervezeti funkcionális integráció révén közel 10% létszámmegtakarítást tudott végrehajtani.

A háttérintézményi szervezetrendszer megújításának jogállás szerint második és jelentôs köre az alapítványok és közalapítvá-
nyok rendszerének konszolidációja, amelynek során ezen a sajnos többségében igazgatási és vagyongazdálkodási szempontból 
elhanyagolt területen 60 átvizsgált (köz)alapítványból 28 kerül vagy került már jogutód nélkül megszüntetésre, 12 alakul vagy 
olvad be már mûködô gazdasági társaságba, a fennmaradó 20 esetében pedig végrehajtásra került személyi megújulás és hely-
reállt a jogszerû mûködés. Becslés alapján hozzávetôlegesen 80 Mrd forint értékû vagyon esetében vált lehetôvé, hogy az erede-
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ti alapítói szándék szerint és aggálymentesen kerüljön felhasználásra. Az Alkotmánybíróság a 25/2012. (V. 18.) határozatával, 
döntésével a jövôre nézve megszüntette azt a lehetôséget, hogy az állam mint az egyik alapító és egyben a közfeladatok végsô 
címzettje a sokszor milliárdos vagyonvesztéseket okozó fenntarthatatlan alapítványi forma megszüntetését önállóan is kérhesse 
a bíróságtól. Ennek megfelelôen az AB döntésben kijelölt keretek között (egyeztetések során elérhetô közös kérelem vagy ennek 
sikertelensége okán az ügyészég felhívásával), de végig viszi a vagyonmentést és jogszerûtlen állapotok felszámolását. Fontos 
hangsúlyozni, hogy az AB döntés pusztán két kisebb alapítvány esetében indokol új eljárási megközelítést, és egy esetben a bí-
rósági eljárás elhúzódása miatt kialakított, de immár hatékonynak bizonyult megoldás marad hatályban.

A (köz)alapítványi konszolidáció II. üteme a több mint 170 olyan szervezet konszolidációja, amelyeknek az alapítói joga megyei 
intézmények átvétele során a kormányhoz került (mérleg szerinti vagyonuk összesen meghaladja a 10 Mrd forintot), ezek ese-
tében a kormány részvételével alapított és kipróbált átvilágítási és értékelés technikával történik az alapítói és egyéb szükséges 
döntések, intézkedések meghozatalának elôkészítése, amelyre még várhatólag 2013 ôszén sor kerül.

A háttérintézményi rendszer tekintetében az alapítványi konszolidációtól eltérô módon nem az általános áttekintés során rend-
szerszintû döntésekkel, hanem eseti vizsgálat alapján kerülnek az ágazati feladat-végrehajtáshoz indokolt gazdásági társaságok 
az egyes minisztériumok vagyonkezelésébe. Jól látható módon a minisztériumi szoros együttmûködés és felelôsség lehetôvé teszi 
ezen cégek hatékony szakmai és gazdasági mûködését és konszolidációját, úgy hogy közben az MNV Zrt. egységes vagyon-
politikai és cégvezetôi elvárásai tudnak érvényesülni. Ami külön vizsgálat tárgyát képezi, hogy nyilvánvalóan és elsôdlegesen 
közfeladat végrehajtását vagy legalábbis minden körülmények között garantált megvalósítását biztosító gazdasági társaságok 
esetében a közvállalat fogalmának bevezetését és szabályainak kidolgozását.

Társaság neve Szakágazat megnevezése Vagyonkezelô 
megnevezése

Duna Palota Kulturális Kiemelkedõen Közhasznú 
Nonprofi t Kft.

Alkotómûvészet Belügyminisztérium

Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó,
 Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.

Gépjármûjavítás
Belügyminisztérium, 
Országos Katasztrófavédelmi 
Fõigazgatóság

Állampusztai Mezõgazdasági és Kereskedelmi Kft. Gabonaféle, kivéve rizs, hüvelyes 
növény, olajos mag term.

Büntetés-Végrehajtás 
Országos Parancsnoksága

Annamajori Mezõgazdasági és Kereskedelmi Kft. Gabonaféle, kivéve rizs, hüvelyes 
növény, olajos mag term.

Nagyfa-Alföld Mezõgazdasági és Vegyesipari Kft. Gabonaféle, kivéve rizs, hüvelyes 
növény, olajos mag term.

Pálhalmai Agrospeciál Mezõgazdasági Termelõ, 
Értékesítõ és Szolgáltató Kft.

Növényi szaporítóanyag termesztése

"BUFA" Budapesti Faipari Termelõ és Kereskedelmi Kft. Irodabútor gyártása

ÁBRÁND-TEXTIL Termelõ és Kereskedelmi Kft. Konfekcionált textiláru gyártása 
(kivéve: ruházat)

DUNA PAPÍR Termelõ, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Háztartási, egészségügyi papírtermék 
gyártása

DUNA-MIX Ipari Kereskedelmi Szolgáltató 
Korlátolt Felelõsségû Társaság

Nyomás (kivéve: napilap)

Ipoly Cipõgyár Termelõ és Szolgáltató Kft. Lábbeligyártás

Kalocsai Konfekcióipari Termelõ és Kereskedelmi Kft. Munkaruházat gyártása

NOSTRA Vegyesipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Seprû-, kefegyártás

Sopronkõhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Konfekcionált textiláru gyártása 
(kivéve: ruházat)

A minisztériumi vagyonkezelésben lévô közvállalat jellegû gazdasági társaságok áttekintése
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Társaság neve Szakágazat megnevezése Vagyonkezelô 
megnevezése

Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar 
és Kottatár Nonprofi t Kft.

Elõadó-mûvészet

Emberi Erõforrások 
Minisztériuma

Filharmónia Budapest és Felsõ-Dunántúl Koncert 
és Fesztiválszervezõ Nonprofi t Kft.

Elõadó-mûvészetet kiegészítõ 
tevékenység

Filharmónia Dél-Dunántúli Koncertszervezõ 
és Rendezõ Nonprofi t Kft.

Elõadó-mûvészetet kiegészítõ 
tevékenység

Filharmónia Kelet-Magyarország Koncertszervezõ 
és Rendezõ Nonprofi t Kft.

Elõadó-mûvészet

Honvéd Együttes Mûvészeti Nonprofi t Kft. Elõadó-mûvészet

Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofi t Kft. Általános középfokú oktatás

Magyar Alkotómûvészeti Közhasznú Nonprofi t Kft. Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb 
szoc. szolg., kivéve tb ig.

Nemzetközi Petõ András Közhasznú Nonprofi t Kft. Felsõfokú oktatás

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség 
Védelmi Nonprofi t Kft.

Múzeumi tevékenység

Mûvészetek Palotája Kulturális Szolgáltató 
Közhasznú Nonprofi t Kft.

Mûvészeti létesítmények mûködtetése

Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft. Ingatlanberuházás, -eladás

MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofi t Kft. Elõadó-mûvészet

Nemzeti Színház Kiemelkedõen 
Közhasznú Nonprofi t ZRt.

Mûvészeti létesítmények mûködtetése

Nemzeti Táncszínház Nonprofi t Kft. Elõadó-mûvészet

Alternatív Közgazdasági Gimnázium 
Közhasznú Nonprofi t Kft.

Általános középfokú oktatás

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért 
Közhasznú Nonprofi t Kft.

Társadalomtudományi, humán 
kutatás, fejlesztés

HM ARZENÁL Elektromechanikai ZRt. Mérõmûszergyártás

Honvédelmi Minisztérium

HM CURRUS Gödöllõi Harcjármûtechnikai ZRt. Gépjármû-karosszéria, pótkocsi 
gyártása

HM Térképészeti Közhasznú Nonprofi t Kft. Könyvkiadás

HM ZRÍNYI Kommunikációs Szolgáltató 
Nonprofi t Közhasznú Kft.

Könyvkiadás

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM ARMCOM 
Kommunikációtechnikai ZRt.

Híradástechnikai berendezés gyártása

Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, 
Logisztikai és Vagyonkezelõ ZRt.

Építményüzemeltetés

HM Bessenyei György Kulturális 
és Üdültetési Közhasznú Nonprofi t Kft.

Mûvészeti létesítmények mûködtetése

Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofi t Kft. M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, 
mûszaki tevékenység

Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium

Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum Oktatási 
és Üdültetési Nonprofi t Közhasznú Kft.

Üdülési, egyéb átmeneti 
szálláshely-szolgáltatás

HUMAN-JÖVÕ 2000 Egészségmegõrzõ 
és Oktatási Nonprofi t Közhasznú Kft.

Egyéb humán-egészségügyi ellátás

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó  Kft. Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása

Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú 
Nonprofi t Kft.

Egyéb természettudományi, mûszaki 
kutatás, fejlesztés

Pro Rekreatione Közhasznú Nonprofi t Kft. Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb 
szoc. szolg., kivéve tb ig.

Országos Fordító és Fordításhitelesítõ Iroda Zrt. Jogi tevékenység

Apertus Távoktatás-fejlesztési Módszertani 
Központ Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofi t Kft.

Társadalomtudományi, humán 
kutatás, fejlesztés

Közigazgatási és Igazságügyi 
Hivatal
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Társaság neve Szakágazat megnevezése Vagyonkezelô 
megnevezése

Kincsinfo Kincstári Informatikai Nonprofi t Kft. Számítógépes programozás Magyar Államkincstár

MVH Szolgáltató Nonprofi t Kft. Számítógépes programozás
Mezõgazdasági és 
Vidékfejlesztési Hivatal

Építés Fejlõdéséért Közhasznú Nonprofi t Kft. Egyéb természettudományi, mûszaki 
kutatás, fejlesztés

Nemzetgazdasági 
Minisztérium

IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofi t Kft. Egyéb természettudományi, mûszaki 
kutatás, fejlesztés

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofi t Kft. M.n.s. egyéb kiegészítõ üzleti 
szolgáltatás

Pillér Pénzügyi és Számítástechnikai Kft. Számítógépes programozás Nemzeti Adó- És Vámhivatal

ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofi t Közhasznú Kft. Egyéb természettudományi, mûszaki 
kutatás, fejlesztés

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium

"Energia Központ" Energiahatékonysági, 
Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség 
Nonprofi t Kft.

Adatfeldolgozás, web-hoszting 
szolgáltatás

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofi t Kft. Egyéb természettudományi, mûszaki 
kutatás, fejlesztés

Széchenyi Programiroda Tanácsadó 
és Szolgáltató Nonprofi t Kft.

Társadalomtudományi, humán 
kutatás, fejlesztés

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofi t Kft. Adatfeldolgozás, web-hoszting 
szolgáltatás

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofi t Kft. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi 
tevékenység

ÉMI Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs 
Nonprofi t Kft.

Egyéb természettudományi, mûszaki 
kutatás, fejlesztés

Gyõr-Sopron-Ebenfurti Vasút ZRt. Helyközi vasúti személyszállítás

Széchenyi Tõkealap-kezelõ ZRt. M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség

Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia 
Központ Nonprofi t Kft.

Világháló-portál szolgáltatás
Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság

Radioaktív Hulladékokat Kezelõ Közhasznú 
Nonprofi t Kft.

Veszélyes hulladék kezelése, 
ártalmatlanítása

Országos Atomenergia 
Hivatal

Magyar Légimentõ Nonprofi t Kft. Egyéb humán-egészségügyi ellátás Országos Mentõszolgálat

Hitelintézeti Felszámoló Nonprofi t Kft. Számviteli, könyvvizsgálói, 
adószakértõi tevékenység

Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete

HIPAvilon Magyar Szellemi Tulajdon 
Ügynökség Nonprofi t Kft.

M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, 
mûszaki tevékenység

Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala

TIG Tartalékgazdálkodási Nonprofi t Kft. Raktározás, tárolás Vidékfejlesztési Minisztérium

A háttérintézményi konszolidáció utolsó fázisa igényli a legjelentôsebb elôkészítést, feltárást, hiszen ebben az esetben nem csak 
a közigazgatási tér szélére kell kilépni, hanem idôben jelentôs visszatekintésre van szükség. Nevezetesen, hogy az állampárt ún. 
szatellit szervezeteinek jogutódjai és az abban még fellelhetô vagyon jogi sorsa miképpen alakult, mennyiben lehet méltányosan 
a feladatellátás logikája szerint és a tulajdonosi igények el nem évülése okán igényt érvényesíteni.  Vizsgálatba vont szervezetek 
különösen: Kommunista Ifjúsági Szövetség, Hazafi as Népfront, Magyar Úttörôk Szövetsége, Magyar–Szovjet Baráti Társaság, 
Magyar Nôk Országos Tanácsa, Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége, Magyar Honvédelmi Szövetség, Termelôszövet-
kezetek Országos Tanácsa. Vagyon nyomon követési munka eddig 1009 ingatlan esetében folyik.  

3.1.3. Szervezetalakító kihívások

3.1.3.1. A járási rendszer zárása

AZ MP 11.0-val összhangban a kormányigazgatás akkor áll igazán szilárd lábakon, ha létrejön a járási hivatalok rendszere.
 A Kormány célja olyan modern kori járások kialakítása, melyek hozzájárulnak a mai közigazgatásnál alacsonyabb társadalmi 
költséggel mûködô rendszer létrejöttéhez. 
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Trianon elôtt 509 járás

Trianon után 155 járás

1942-tôl 264 járás

1950-tôl 140 járás
1973-1983 97 járás

2013 175 vidéki és 23 budapesti járás

Járások számának alakulása a XX. századtól
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Járások kialakításánál érvényesíteni kívánt célok:
• a területi államigazgatás újjászervezése kiemelkedô elemének megvalósítása,
• fôszabály szerint az államigazgatási feladatok államigazgatási területi szervekhez telepítése a jegyzôtôl, polgármestertôl,
• az államigazgatás járási szintû szerveinek integrálása.

A járási hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendô államigazgatási feladatok ellátása lesz. 
Ennek alapján a járási hivatalokhoz kerülnek:
•  a jegyzô – kivételesen a polgármester, illetve a polgármesteri hivatal ügyintézôje – hatáskörébe tartozó meghatározott állam-

igazgatási ügyek,
•  a megyei kormányhivatalok szakigazgatási szervei kistérségi kirendeltségeinek, ügyfélszolgálatainak, irodáinak feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyek.

A jegyzô, illetve kivételesen a polgármester által ellátott feladatok tekintetében hangsúlyozni kell, hogy kizárólag államigaz-
gatási ügyekrôl van szó, átvételük tehát nem önkormányzati feladatok átvételét, csupán önkormányzati szervek által ellátott 
államigazgatási ügyek államigazgatási szervhez telepítését jelenti.

A járási hivatalokhoz átkerülô feladat- és 
hatáskörcsoportok listája

Jegyzônél maradó hatáskörök listája

• okmányirodai feladatok
– lakcímnyilvántartás,
– személyazonosító okmányok kiadása,
– útlevél-igazgatás,
– gépjármû-nyilvántartás,

• egyes gyám- és gyermekvédelmi ügyek,
• egyes szociális igazgatási ügyek, pl.

– idôskorúak járadéka,
– alanyi jogon járó közgyógyellátás,
– hajléktalanok ellátása,
– alanyi jogon járó ápolási díj,

• családtámogatási ügyek,
• köznevelési feladatok,
• menedékjogi ügyek,
• egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezés,
• egyes kommunális típusú ügyek (pl. temetôengedélyezés),
•  egyes állategészségügyi feladatok (pl. cirkuszi menazséria, 

állatotthon engedélyezés),
•  a fôvárosi és megyei kormányhivatalok által átvett, 

szabálysértési feladatok (2012. április 15-tôl a fôvárosi, megyei 
kormányhivatalba átkerült hatáskör),

• a helyi védelmi bizottságok vezetése,
• egyes vízügyi hatáskörök,
• építésfelügyeleti, egyes építésügyi hatósági feladatok.

• birtokvédelmi eljárás
• hagyatéki eljárás
• anyakönyvi igazgatás
• adóigazgatás és adóvégrehajtás
• egyes építésügyi igazgatási feladatok
• kereskedelmi engedélyezés
• parlagfûmentesítési feladatok belterületen
• iparigazgatás
•  a helyi önkormányzati rendeletalkotáshoz kötött szociális 

ellátások
• gyermekvédelmi támogatások
•  helyi állattartás szabályozása (képviselô-testület 

hatásköre)

A járási hivatalok feladatait képezi továbbá a járási hivatalba szakigazgatási szervként beépülô, jelenleg a fôvárosi, megyei 
kormányhivatal megyei szakigazgatási szerveinek helyi szerveként mûködô szervek feladat- és hatásköre (2013. január 1-jétôl 
a járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenôrzô szerv, a járási földhivatal, a járási hivatal munkaügyi kirendeltsége, a járá-
si népegészségügyi szakigazgatási szerv). A jegyzôtôl átkerülô hatáskörökkel együtt a jelenlegi városi gyámhivatalok – járási 
gyámhivatal elnevezéssel – is szakigazgatási szervként integrálódnak a járási hivatalba. Az építésfelügyeleti feladatok megerô-
sítése érdekében járási építésügyi szakigazgatási szerv is létrehozásra kerül.

2012. július 25-én elfogadta továbbá a Kormány a járási (kerületi) hivatalok szervezetérôl és illetékességérôl szóló Kormány-
rendeletet is. Ez alapján 175 járási és a fôvárosban 23 kerületi hivatal jön létre 2013. január 1-jétôl. A Kormányrendelet le-
hetôvé teszi a járások illetékességi területének módosítását is. A Kormányrendeletben meghatározott eljárásrendet követôen a 
Kormány döntése alapján településnek másik járáshoz történô átcsatolására, illetve új járási hivatal kialakítására az általános 
önkormányzati választások napjával kerülhet sor.

Ezen kormányrendelet mellékletét képezi továbbá az a megállapodás is, amelyet a törvény felhatalmazása alapján az önkor-
mányzatok és a fôvárosi, megyei kormányhivatalok kötnek. 

A járási hivatalok a fôvárosi, megyei kormányhivatalok kirendeltségeként jönnek létre. A hivatalok a járási hivatalvezetô által 
közvetlenül vezetett törzshivatalból és a fent említett szakigazgatási szervekbôl állnak. A járási hivatalok az államigazgatási 
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szervezetrendszerben általános elsôfokú hatóságként, míg a megyei kormányhivatalok általános másodfokú hatóságként jelen-
nek meg. A járási hivatalok tekintetében is – a kormánymegbízotton, illetve a megyei szakigazgatási szerv vezetôjén keresztül 
– kettôs – azaz elkülönült szakmai és funkcionális – irányítás érvényesül.

A járási hivatalok kialakításának elôkészítésére széles körû felmérés zajlik 2012 júliusában az önkormányzatok, jegyzôk és a fô-
városi, megyei kormányhivatalok közremûködésével. A járási hivatalok megfelelô elôkészítése érdekében a kormánymegbízott 
járási biztost nevezhet ki.

Az összes államigazgatási ügyben hozott hatósági döntés (2010-ben több mint 10 millió jegyzôi hatósági döntés!) 46,6%-a a 
járási hivatalokhoz átkerülô feladatkörökben született. Ez az önkormányzati hatósági ügyekben hozott (polgármesteri, testüle-
ti, bizottsági, társulási) hatósági döntésekkel együtt számított összes hatósági ügytehernek is 40,5%-a.

Ennek oka egyrészt a szükséges helyi viszonyok ismerete (pl. birtokvédelem, helyi adóztatás), a helyi azonnali reagálás szük-
ségessége (egyes védelmi igazgatási és katasztrófavédelmi feladatok, ár- és belvízvédelem), vagy a helyi önkormányzatok fel-
adataihoz kapcsolódó hatáskörök (egyes, önkormányzati döntésekkel összefüggô jegyzôi nyilvántartások vezetése).

Látni kell ugyanakkor, hogy a jegyzôi és polgármesteri államigazgatási feladatok legnagyobb részét nem törvények, hanem kor-
mány- és miniszteri rendeletek tartalmazzák. A szükséges kormányrendeletek elfogadása már megtörtént, a járások kialakításáról 
szóló 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat 6. pontja alapján a miniszteri rendeletek módosítását pedig 2012. november 30-ig kell 
megvalósítani. Elôzetes számítások szerint ez több mint 100 kormányrendelet és  miniszteri rendelet módosítását fogja jelenteni, 
azonban ezek kidolgozása, illetve a hatáskörök megyei vagy járási szintû telepítésére vonatkozó elôkészítés az ágazatoknál zajlik.

Megye (közigazgatási szint)

Járás (államigazgatási szint)

Település

Irányítás
Funkcionális irányítás
Szakmai irányítás

Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium Minisztériumok

Központi 
Hivatalok

Nemzeti 
Államigazgatási 

Központ
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Kormányhivatal
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ablak
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Kirendeltség/
települési
ügysegéd

Kirendeltség/
települési
ügysegéd

Kirendeltség/
települési
ügysegéd

Fôvárosi, megyei kormányhivatalok járási hivatalainak irányítása 
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3.1.3.2. Az intézményfenntartó állam 

2011/12-ben mind a nagy intézményfenntartó ágazatok szakmai megújulási, fejlesztési koncepciói, mind a korábbi fenntartó 
önkormányzatok költségvetési konszolidációjának szorító szüksége abba az irányba hatott, hogy indokolt több ütemben és kü-
lönbözô mértékben az állami fenntartói jelenlét erôsítése. Elsô körben a megyei intézmények átvétele történt meg ütemesen:
a fogadó intézmény az egészségügy esetében a GYEMSZI volt, a többi intézmény esetében a megyei intézményfenntartó köz-
pontok (MIK-ek), amelyek a megyei kormányhivatalokat vezetô kormánymegbízottak irányításával jöttek létre, azzal a céllal, 
hogy a konszolidáció a lehetô leghatékonyabban történjen meg. A végleges fenntartói intézményrendszerrôl késôbb születtek és 
születnek meg folyamatot lezáró szervezeti döntések az ágazati szabályozásokban.

Összesen Összesen

Egészségügyi funkció

Egészségügyi intézmények száma 35

66
Egészségügyi funkciót ellátó megyei önkormányzat/intézmény által alapított 
(köz) alapítványok

10

Egészségügyhöz köthetô megyei önkormányzat/intézmény tulajdonában lévô 
gazdasági társaságok

21

Közoktatási funkció

Közoktatási intézmények 190

240
Közoktatási funkciót ellátó megyei önkormányzat/intézmény által alapított 
(köz)alapítványok

40

Közoktatáshoz köthetô megyei önkormányzat/intézmény tulajdonában lévô 
gazdasági társaságok

10

Szociális, gyermek- és 
ifjúságvédelmi funkció

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények száma 117

147
Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi funkciót ellátó megyei 
önkormányzat/intézmény által alapított (köz)alapítványok

28

Szociális, gyermek- és ifjúságvédelemhez köthetô megyei 
önkormányzat/intézmény tulajdonában lévô gazdasági társaságok

2

Közmûvelôdési funkció

Közmûvelôdési intézmények száma 67

84
Közmûvelôdési funkciót ellátó megyei önkormányzat/intézmény által alapított 
(köz)alapítványok

13

Közmûvelôdéshez köthetô megyei önkormányzat/intézmény tulajdonában 
lévô gazdasági társaságok

4

Egyéb

Egyéb intézmények száma 26

220
Funkció szerint be nem azonosítható megyei önkormányzat/intézmény által 
alapított (köz)alapítványok

77

Funkció szerint be nem azonosítható megyei önkormányzat/intézmény 
tulajdonában lévô gazdasági társaságok

117

Összesen 757

A Megyei Intézményfenntartó Központok által 2011 végén átvett intézmények száma ágazatonkénti bontásban

A következô ábrák 3 idôsíkban mutatják be, hogy a területi közigazgatási és a nagy intézményfenntartó rendszerek közül az 
egészségügyi, az oktatási, a szociális, a levéltári és a múzeumi intézmények rendszere miképpen egységesül és részben ezáltal 
egyszerûsödik és lesz hatékonyabb. 
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A területi közigazgatás átalakítása

Egészségügy
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Szociális terület

Oktatásügy

Mûvelôdésügy
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Levéltárak

3.1.3.3. Vízkormányzás

A Kormány 2011 nyarán döntött a vízügyi és környezetvédelmi szervezet szétválasztásáról. A döntés eredményeként 2012. 
január 1. napjától a Belügyminisztérium felelôsségi körébe tartozik az ár- és belvíz elleni védekezés, a vízminôségi kárelhárí-
tás szervezése és a védekezés operatív irányítása. A vízügyi igazgatási szervek irányításának a belügyminiszterhez kerülésével 
létrehozásra került – a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság jogutódjaként – az Országos Vízügyi Fôigazgatóság 
(a továbbiakban: OVF). Az OVF országos hatáskörû középirányítói szervként funkcionál, alárendeltségében a 12 környezet-
védelmi és vízügyi igazgatóság jogutódjaként felálló vízügyi igazgatósággal. 

Az országot 2010 tavaszán sújtó ár- és belvíz okozta védekezési feladatok végrehajtása a Belügyminisztérium koordinációja 
mellett zajlott. A 12 vízügyi igazgatóság ár- és belvízi védekezési tevékenységével, valamint az azt támogató vízügyi igazgatás-
sal kapcsolatos a jövôbeli gyakorlati feladatok egységes irányítása, illetve a feladatok eredményes, magas és biztonságot nyújtó 
színvonalú végrehajtatása indokolta elsôsorban a vízügyi igazgatás Belügyminisztériumba való integrálását. 

A fenti integráció eredményeként kell értékelni azt is, hogy a közfoglalkoztatás új rendszerének kialakításával a feladatok je-
lentôs része ezen a területen valósul meg.

Külön fi gyelmet indokolt fordítani a korábban a vízügy meghatározó szakmai mûhelyének számító Vituki Zrt. további sorsára 
és az új kitörési pontokat keresô Bajai Fôiskolára, amely számára a vízkormányzás fokozott hazai és ennek nyomán hagyomá-
nyos külföldi  piaca teremthet jó terepet. 
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3.1.3.4. Területfejlesztés és fejlesztéspolitika

A kormányzati szervezet átakításnak egyik legdinamikusabb része, mikor a nemzeti szintû fejlesztéspolitika és a területfejlesztés 
élénk kölcsönhatásban alakul át, különös fi gyelemmel, hogy össze kell illeszteni a három párhuzamosan, azonos szakterületen 
tevékenykedô hálózatot: a területi fejlesztési ügynökségek, a Széchenyi Programirodák és a megyei önkomárnyzatok hiva-
talai jelentôs létszámú apparátusát, amelyek szintén a megyei fejlesztési tervek elôkészítésére és végrehajtására hivatottak. 
Ezt egészíti ki továbbá a több szemponból hasonló fejlesztési tevékenységet gondozó leader munkacsoportok hálózata.

A területfejlesztés hazai rendszerének átalakításában jelentôs szerepe volt a területfejlesztésrôl és területrendezésrôl szóló 
1996. évi XXI. törvény átfogó módosításának, amely gyökeresen megújította a szakterületet jellemzô intézményrendszert, 
mûködést.

Az átszervezés következtében 2012. január 1-jétôl:

• Megszûntek a regionális fejlesztési tanácsok, a megyei területfejlesztési tanácsok és a kistérségi fejlesztési tanácsok. 
•  Állami tulajdonba kerültek a regionális fejlesztési ügynökségek (nonprofi t kft.-k), amelyek felett a tulajdonosi jogokat a fej-

lesztési miniszter gyakorolja. 
•  A kormányzati politikával összhangban a területfejlesztés területi szintjén jelentkezô feladatokat a megyei önkormányzatok 

látják el.

A vonatkozó jogszabályban nevesített szereplôk mellett fejlesztéspolitikai célt szolgál a Széchenyi Programiroda hálózat, vala-
mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengelyét jelentô LEADER is.

3.1.3.5. Az ETT és a határon átnyúló megyerendszer

A közigazgatási látótérnek mind földrajzilag, mind hatáskörileg (fejlesztési és intézményfenntartói hatáskörök) a legszélén 
található a határokon átnyúló, transznacionális, valamint regionális kohéziót megerôsítô Európai Területi Társulások (ETT) 
rendszere, amelynek európai jogi kerete magyar–lengyel kezdeményezésre jött létre. 

Az európai területi társulások (ETT-k) az Európai Unió kohéziós politikájának elômozdítását elôsegíteni hivatott, az 1082/2006/
EK-rendelet1 alapján létrehozott, határon átnyúló önkormányzati szervezetek, amelyek az érintett államokban önálló jogi sze-
mélyiségként járhatnak el. Minden, tagjai által érintett országban saját alkalmazottakat foglalkoztathatnak, intézményeket és 
közcélú vállalatokat hozhatnak létre és mûködtethetnek határon átnyúló jelleggel. Az EU kezdeményezésének alapját az adta, 
hogy a határ menti források felhasználása alacsony hatékonyságú volt az Interreg közösségi kezdeményezés 1990-es beveze-
tése óta, melyet nagyban segíthet egy, a határtérségben elhelyezkedô közremûködô szervezet: az ETT. A kezdeményezôk az 
ETT-ben egy olyan jogi-intézményi eszközt láttak, amely a határon átnyúló projektek és programok menedzselését, valamint 
az eredmények hosszú távú fenntartását képes garantálni. Már a rendelettervezet vitája során bôvült az értelmezés az Inter-
reg-programot felváltó európai területi együttmûködési célkitûzés további két területére: a transznacionális és interregionális 
együttmûködési típusokra is. 

A 2012 májusáig bejegyzett 28 ETT túlnyomó többsége közvetlen határ menti önkormányzati vagy térségi-regionális együtt-
mûködésként kezdte meg a munkáját.

Magyarország élen jár az ETT alapítások és az elszigetelt határtérségek támogatása terén. Elhelyezkedése és innovatív struktú-
rái okán az ország stratégiai funkciót tölt be a határon átnyúló programok menedzselésében, Magyarország jelenleg 5 program 
Irányító Hatósági feladatait látja el (HU-SK, HU-RO, HU-SRB, HU-HR, ENPI Ukrajna részvételével). Az Európai Bizottság 
arra ösztönzi a tagállamokat2, hogy a programok Irányító Hatósági feladatait egy ETT-re ruházza. A tipikusan határ mentén 
mûködô fejlesztési ETT-k profi lja a jövôben egy, az EU által támogatott program-menedzsmenti arculattal bôvülhet, mely 
tovább erôsítheti hazánknak a térségben betöltött szerepét.

1 1082/2006/EK-rendelet az európai területi együttmûködési csoportosulásról. Az eredeti elnevezést (angolul: European Grouping of Terri-
torial Cooperation, röviden: EGTC), amelyet a honosított jogszabály, a 2007. évi XCIX. törvény is átvett, a 16/2010. (XII. 15.) KIM rendelet 
egyszerûsítette magyarul ETT-re.
2 ETE rendelet tervezet – preambulum (28)
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EGTC-k Európában, 2012. június

Határaink mentén jelenleg 10 magyarországi (7 a szlovák, 2 a román, 1 a szlovén határ mentén) székhelyû és 2 szlovákiai 
székhelyû ETT mûködik. 2010 nyara óta nyolc új ETT alakult, további 5 szerzett jóváhagyást és jelenleg is több ETT ala-
pítása van folyamatban. Céljaik között a határon átnyúló turisztika, médiaszolgáltatások, munkaerô-piaci képzések, vállal-
kozásfejlesztés projektek nyertek támogatást, középtávú tervek között egészségügyi fejlesztések, megújuló energiahasznosítás, 
gazdaság-logisztika, tömegközlekedés összehangolása, agrár-innováció, helyi termékek népszerûsítése szerepel. 

Lengyel székhellyel, de magyar stratégiai központtal alakul meg az elsô közép-európai transznacionális ETT, a CETC ETT, 
melynek célja a Baltikumot Adriával összekötô közlekedési folyosó kialakítása. 

Ma az ETT-k – hasonlóan a megyékhez – az adott térség területfejlesztésében játszanak kiemelt szerepet. Az ETT-k olyan ha-
táron átnyúló intézményeket hozhatnak létre és mûködtethetnek, amelyek az eddig nemzetállami szuverenitás keretei között 
értelmezett, de az EU jogrendje révén azt ma már meghaladni képes közszolgáltatási struktúrák kialakulását eredményezik. A 
jelenlegi gyakorlattal szemben a 2014–2020-as idôszakban kizárólagosan a valódi határon átnyúló tevékenységeket fogják tá-
mogatni a programok3, ami kedvez az ilyen fejlesztéseket sajátos módon megvalósító ETT-knek. Tevékenységi körük bôvítését 
javasolja az Európai Parlament EGTC rendelet módosításáról szóló javaslata, nyitást a kutatás, a vidékfejlesztés, a foglalkoz-
tatás felé, mely területeken ugyancsak forrásnövelést hajt végre az elôzô idôszakhoz képest.

3 ETE-rendelet tervezet – Preambulum (20) bekezdés.



34

3.1. Szervezet

EGTC-k a magyar határ mentén, 2012. június

Az uniós tervezetek és fentiek alapján prognosztizálható, hogy az Európai Unió Kohéziós Politikájában egyre nagyobb hang-
súlyt elnyerô Európai Területi Együttmûködési Programok eredményes megvalósításában az ETT-k döntô szerepet fognak 
játszani. Magyarország szakmai és helyzeti elônnyel indul a forrásokért. Egy-egy térség hosszú távú fejlesztését határon átnyúló 
jelleggel meghatározó, átfogó projektek, programok lebonyolítását menedzselhetik végig az ETT-k, ezáltal integrált turisztikai, 
logisztikai, egészségügyi vagy vízgazdálkodási rendszereket stb. alakítva ki.

Potenciálisan kialakítható kétszintû (helyi és megyei) ETT-hálózat a magyar határok mentén
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Összegezve megállapíthatjuk, hogy az ETT-k a határ menti (ön)kormányzati együttmûködéseknek továbbra is a leginnovatí-
vabb és legígéretesebb modelljét jelentik, ennek kapcsán a szomszédságpolitika ezen a területén meg kell tartani Magyarország 
és a magyar települések, közösségek kezdeményezô szerepét.

3.1.3.6. A katasztrófavédelmi rendszer átalakítása

A katasztrófavédelemrôl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény hatálybalé-
pésével rendszerváltás léptékû változás következett be a katasztrófavédelem, ezen belül a tûzoltóság, a polgári védelem, az 
iparbiztonság feladatrendszerében, ami fokozza a lakosság biztonságát, veszélyhelyzetben pedig egységessé teszi az irányítást. 
A szervezet tevékenységét a megelôzésben, iparbiztonsági, tûzvédelmi hatósági jogköröket gyakorolva, valamint a bekövetke-
zett veszélyhelyzet alkalmával a védelemirányításban, a helyszíni mentésben, továbbá a helyreállítás és az újjáépítés koordiná-
ciójában fejti ki. A három szakterület (tûzoltósági, polgári védelmi, iparbiztonsági) integrált hatáskört gyakorol, ami valameny-
nyi szervezeti szinten megjelenik, ezzel erôsítve a szakmaiságot, a feladatok egységes végrehajtását. 2012. január 1-jei hatállyal 
a hivatásos önkormányzati tûzoltóságok a katasztrófavédelem szervezetébe integrálódtak. Annak érdekében, hogy a szervezet 
betöltse rendeltetését és a lehetô legnagyobb hatékonysággal, feladatorientáltan mûködjön, szervezetkorszerûsítésre, a közpon-
ti, területi és a helyi szervek átalakítására került sor. Az alaptevékenységben bekövetkezô minôségi és mennyiségi változások 
megkövetelték a szervezeti struktúra, valamint a rendszeresített beosztások, munkakörök átvilágítását és annak eredményeként 
azok differenciált átalakítását. Alapvetôen csökkentésre került az alacsonyabb fedezetet igénylô funkcionális terület létszáma, 
illetve szükségessé vált a reagálóképesség és az azonnali bevethetôség érdekében a hivatásos létszámhelyek arányának növelése. 
A hivatásos önkormányzati tûzoltóságok önálló, kontrollálatlan, egyes esetekben pazarló gazdálkodást folytattak. Az új struk-
túrával megszûnik a gazdálkodás tagoltsága, egységes joggyakorlat és egységes elvek alapján a megyei igazgatóságok veszik 
át a gazdálkodási jogkört. A közbeszerzési, pályázati eljárások is egy kézbe – a megyei igazgatóságokhoz – kerülnek, ezzel is 
jelentôsen növelve a költséghatékonyságot. A szervezetkorszerûsítés eredménye továbbá, hogy a helyi szinten meglévô 112 
munkáltatói jogkört gyakorló vezetôi beosztás 65-re csökken.

2012. januárjától jelentôsen megváltozott a védelmi igazgatás rendszere is. A megyei védelmi bizottságok munkáját szakmai 
szempontból a katasztrófavédelem hivatásos tisztjei segítik és a 2011. évi CXIII. törvény (Hvt.) 25. § (4) bekezdése értelmében 
a megyei kormánymegbízottak vezetik.

A katasztrófák elleni védekezés során, a lakosság élet- és vagyonbiztonságának védelméhez szükség van a hivatásos szervezeten 
túl minél nagyobb számú önkéntesre, vagy kötelezettség alapján szolgálatot teljesítôkre is. Ennek érdekében megújultak a pol-
gári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek is. Országosan a köteles és önkéntes polgári védelmi szervezet-
be beosztottak létszáma mintegy 102 ezer fô. Az eddig megalakult 9 megyei rendeltetésû polgári védelmi szervezetben összesen 
mintegy 1000 ember lát el polgári védelmi feladatokat a katasztrófák elleni védekezés egyik fontos elemeként.

3.1.4. Elégséges felszerelés, az Ereky terv állása

Az MP 11.0-ban kiemelésre került, hogy a hatékony szervezeti mûködésnek nem elhanyagolható feltétele a mûkö-
dés fi zikai és informatikai infrastruktúrája. Ennek érdekében az MP 11.0-ban meghatározott keretek között történik az 
Ereky Terv különbözô ütemeinek (1. fôvárosi központi közigazgatás, 2. fôvárosi háttérintézmények, 3. jóléti intézmények, 4. te-
rületi közigazgatás, 5. külföldi magyar képviseletek) végrehajtása. Az MP 11.0-ban megírtak szerint zajlik az intézmények elhe-
lyezésének optimalizálása (bérlemények felszámolása) és adott esetben újak elhelyezése (pl. kormányzati fecskeházak, óvodák). 

Az Ereky Terv budapesti végrehajtása során beazonosítottuk, hogy az egyes városrészeknek mi a szerepe a nemzet fôvárosa és 
egyben egy európai világváros egészséges fejlôdésében és mindennapi életében.
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3.1. Szervezet

Budapest negyedei

Ereky Terv 4. ütem szerint elindult vidéken az állam (ideértve az állami felsôoktatási intézményeket is) vagy önkormányzat 
által használt ingatlanok egységes kezelésének módszertanának kidolgozása és alkalmazása egy pilot esetében, Pécs ideális vá-
lasztásnak tûnik, hiszen minden tipikus gondnoksági technikai és jogi kérdés felmerül.  

Felmerült igények További mûködéshez 
nem szükséges/nem 

hasznosítható ingatlanok

További mûködéshez nem 
szükséges/ hasznosítható 

ingatlanok

Pécsi Magasházzal 
kapcsolatosan felmerült 

igények
9 ingatlanigény 

(4 szerv részérôl)
2 ingatlan

(1 szerv részérôl)
27 ingatlan

(2 szerv részérôl)
4 szerv részérôl 

jelentkeztek igények

Elhelyezési igény Rendelkezésre álló állami 
ingatlanok

15 407 nm 21 322 nm

A pécsi Ereky mintaprojekt összesítôje

A legnagyobb kihívást az Ereky Terv 5. ütemének végrehajtása jelenti. A „Magyar Köztársaság külképviseleti ingatlangazdál-
kodásának külügyminisztériumi ágazati programjáról” szóló elôterjesztést 2002-ben tárgyalta és hagyta jóvá a Kormány. Az 
eltelt 10 év alatt azonban érdemi változás és fejlôdés a komoly akarat hiányában és a szûkülô költségvetési lehetôségek miatt 
nem volt tapasztalható. A KüM külképviseleti ingatlanállományát a külképviseletek által bérelt vagy a Magyar Állam tulajdo-
nában, a KÜM kezelésében lévô – ingatlanok teszik ki. Jelenleg  113 állomáshelyen 842 saját és bérelt ingatlan felett diszponál 
a Külügyminisztérium. A külföldön található állami ingatlanvagyon könyv szerinti értéke 40-50 Mrd forint körüli összeget tesz 
ki. A bérleményekre fordított bérleti díj kiadás évi 7-8 Mrd forint körül alakul.
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Magyarország külképviseletei

Intézmények Külföldön

saját bérelt

Külügyminisztérium 102 740

Honvédelmi Minisztérium (speciális jogállás) 3 –

Magyar Turizmus Zrt. – 14

Emberi Erôforrás Minisztérium 4 -

Balassi Intézet 15 47

Magyar Nemzeti Múzeum 1 –

Magyar Nemzeti Vagyonkezelô Zrt. 2 –

Összesen: 127 801

A használatban lévô ingatlanok megoszlása 2011. (db)

A fentiek alapján az elkészült külföldi magyar állami érdekeltségû (tulajdon, bérlet, egyéb jogcímen használt) ingatlanok teljes 
– azaz nem pusztán a KüM által használt ingatlanokra vonatkozó – felmérése alapján indokolt a döntés az egységes, hatékony 
hasznosításra, adott esetben egy önálló vagyonkezelô által, aki kellô rálátással és szakértelemmel rendelkezik a rendkívül he-
terogén jogi és piaci környezetben a megfelelô döntések meghozatalára, különös fi gyelemmel a korábbi elhibázott döntések 
tapasztalataira is.

3.2. Feladat

3.2.1. Az állami feladatkataszter állása 2012

A hatékony nemzeti közigazgatás megvalósításának alapfeltétele, hogy az állam, a közigazgatás naprakészen tudja, milyen 
feladatokat rónak rá a jogszabályok, stratégiai dokumentumok. Ezért már az MP 11.0 megjelenése elôtt nekiláttunk az állami 
feladatkataszter elkészítéséhez. Az azóta eltelt egy év munkája során szerzett tapasztalatok alapján, az érdemi használhatóság 
érdekében továbbfejlesztettük, kibontottuk a feladatkataszter szerkezetét, a vállalkozás így az eredetileg tervezettnél lényegesen 
nagyobb lett.
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A kataszter ágazatonként, illetve alágazatonként tartalmazza valamennyi jogszabályban, közjogi szervezetszabályozó eszközben, 
stratégiai tervdokumentumban rögzített tartós állami feladatot, megjelölve a feladat pontos forrását (mi írja elô a feladatot), a 
felelôs szervezetet, az együttmûködô szerveket és az együttmûködés formáját, valamint a feladat ellátását biztosító költségvetési 
sor megjelölését, a végrehajtás ütemezését, határidejét.  A feladatok nagy száma miatt minden alágazat alatt 3 további szint került 
meghatározásra, így kellôen strukturált és áttekinthetô a kataszter. Az MP 11.0 munkakör-családjaihoz igazodva, a kataszter egy-
úttal rögzíti az egyes állami feladatok, intézkedések típusát is [vezetô, tervezô (mérnök), tárgyaló-koordinációs (ügyvéd), illetve 
végrehajtó (katona) típusba sorolva a feladatokat], ami így illesztési pont a kormánytisztviselôi munkaköri rendszerrel, valamint a 
szervezetkataszterrel (elsôsorban az egyes szervezeti egységek és azok majdani teljesítménymérése, összevetése vonatkozásában).

7. idôbeli hatály

6. költségvetési hely

5. együttmûködés

4. feladat típusa

3. feladat forrása

2. feladat felelôse

1. állami feladat megnevezése

együttmûködô szervezet

együttmûködés tpusa

típus

altípus

jogszabály

közjogi szervezetszabályozó eszköz

stratégiai tervdokumentum

egyéb

szervezet

személy

intézkedés

tevékenység

alágazat

ágazat

A feladatkataszter felépítése

A mintegy 8000 jogszabály, stratégia, szervezeti dokumentum által rögzített állami feladat az elôre elkészített módszertan 
alapján, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mintegy 200 hallgatójának közremûködésével került rendszerezésre. Az elkészült 
mintegy 90 alágazati nyilvántartást az egyes ágazatokat, alágazatokat felügyelô helyettes államtitkárságok értékelték és hagy-
ták jóvá. A teljes kataszter mintegy 30.000 feladatot (intézkedést), és (az egyes információelemeket is fi gyelembe véve) kb. 
250.000 adatot tartalmaz. Az már most megállapítható, hogy a korábbi, hasonló célú nyilvántartásoknál részletesebb és több 
információt tartalmazó kataszter jött létre, amely alapján a jövôben ütemesebben lehet tervezni mind a költségvetést, mind 
egyes átszervezéseket, és dönteni az egyes deregulációk hatásairól.

A folyamatos karbantartás és aktualizálás érdekében a feladatkataszter szervezetileg összekötésre kerül a Nemzeti Jogszabály-
tár szerkesztôségével azzal, hogy jelentôs szakember-erôforrást biztosít a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az egyes minisz-
tériumok.

Kataszter Tételszám Forrás megjelölése Együttmûködôk 
megjelölése

Frissítés

Magyary Zoltán: A magyar 
közigazgatás tükre 1932

kb. 9.850 nincs nincs nincs

Államreform Bizottság 2007 kb. 4.000 nincs nincs nincs

Magyary Program 12.0 kb. 30.000 van van folyamatos

Feladatkataszterek a múltban és most
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3.2.2. Dereguláció 

3.2.2.1. Jogszabályi dereguláció 

Az MP 11.0-ban meghirdetett módon az alábbi ábra szerint, ugyanakkor elsôsorban az ezzel foglalkozó kollégák túlterheltsége 
okán kisebb csúszással halad a teljes magyar jogrendszert átfésülô dereguláció.

Jelentôs tartalmi (szabályozás tárgya, szükséges-e egyáltalán jogi szabályozás) deregulácira törvényi szinten a 2012. ôszi majd 
ezt követôen a 2013. tavaszi ülésszakon kerülhet sor, és a 2013-as évben nyílhat mód a korábban kiadott elvek szerint a kor-
mányrendeleti és a miniszteri rendeleti szint rendbetételére. A dereguláció szempontjából, mint igazodási pont és eszköz a fel-
adatkataszter a következetlenségeket, egyenetlenségeket és a párhuzamosságokat könnyebben felismerhetôvé teszi. Mindezek 
mellett azonban kifejezetten szükséges, hogy évente sor kerüljön a remélhetôleg egyre kisebb beavatkozást igénylô, jogalkotási 
folyamatba épített technikai deregulácira.

1.035 db

Benyújtás: 
2011. július
Elfogadás: 
2011. szeptember

Megvalósult

Benyújtás: 
2011. szeptember
Elfogadás: 
2011. október

Benyújtás 
és elfogadás: 
2012. I. félév

Benyújtás 
és elfogadás: 
2013. I. félév

D
ar

ab
sz

ám
Ü

te
m

ez
és

1.971 db 455 db 1.674 db 
törvény 
felülvizsgálata

1.674 db 
törvény 
felülvizsgálata

kb. 4.000 db

Benyújtás 
és elfogadás: 
2013. II. félév

Benyújtás 
és elfogadás: 
2013. II. félév

6. ütem:
Kormányrendeletek 
és miniszteri rendeletek 
deregulációja

1. ütem:
Országgyûlési 
határozatok 
deregulációja

2. ütem:
Kormányhatározatok
és minisztertanácsi 
határozatok 
felülvizsgálata

3. ütem:
Törvények és 
törvényerejû 
rendeletek 
felülvizsgálata

5. ütem:
Tartalmi 
dereguláció 
második üteme

4. ütem:
Tartalmi 
dereguláció 
elsô üteme

A dereguláció elôrehaladásának menete

A deregulációhoz kapcsolódóan, azaz a könnyebb és eredményesebb jogalkalmazás érdekében a jogrendszer egyfajta méregte-
lenítése, salaktalanítása céljából 2012 októberétôl a KIM, együttmûködve a Balassi Intézettel, a kormányirodán 12 ún. nyelvôr 
foglalkoztatását tervezi, akik a jogszabályok érthetôsége és nyelvhelyessége felett ôrködnek majd, és – a fásultság elkerülése 
érdekében – félévenként 1-1 hónapra, kettesével kerülnek szolgálatba.

Egyfajta kimeneti mérésnek tekinthetô, hogy a hatályos törvények száma – a számos új szabályozási tárgy, érdemben felvállalt 
feladat és nem elhanyagolható módon az EU-tagságból következô szabályozási szükséglet ellenére – egyértelmûen csökkenô 
tendenciát mutat.

Idôpont Törvények száma Változás aránya az 
elôzô idôszakhoz 

képest

2010. június 1. 1674 db

2011. június 1. 1775 db + 6 %

2012. június 1. 1822 db + 2,6 %

2012. augusztus 1. az ún. deregulációs törvény 
egyes rendelkezéseinek 

folyamatos hatálybalépése

1449 db - 25,7 %

2012. augusztus 17. 1341 db - 7,5 %

Hatályos törvények számának alakulása 2010–2012. években
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3.2.2.2. Stratégiai dereguláció, konszolidáció

A 2014–2020-as európai uniós költségvetési idôszak felkészülés szakában vagyunk, ezért kiemelt jelentôséggel bír a tervezési 
képesség kiépítése és a rendelkezésre álló – következetes logikájú és életszerû – stratégiák megalkotására alkalmas erôk el-
aprózódásának elkerülése.

Az MP végrehajtás keretében megalkotott kormányzati stratégiai irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendelet elôírja, 
hogy 2012. december 31-ig felül kell vizsgálni a rendelet hatálybalépésekor érvényben levô stratégiákat és programokat. 
A felülvizsgálat alapján megállapítható, hogy a minisztériumonkénti megoszlás megfelel a minisztériumok feladatkörének, el-
lenben láthatóan még alacsony arányban kerültek lebontásra stratégiák végrehajthatóságot biztosító intézkedési szintre (azaz 
alacsony az intézkedési tervek aránya).

0
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Kormány

Stratégia, koncepció Akcióterv, intézkedési terv

BM EMMI HM KIM KÜM NGM NFM VM

Stratégiai dokumentumok száma minisztériumonként

A kormányzati stratégiai test (a corpus iurishoz hasonló módon kiépült a modern állam stratégiából, tervekbôl összeálló szöve-
te, teste), hasonlatosan a jogszabályrendszerhez, felfeszül: forma- és mûfajkényszer, valamint egységes elfogadási eljárásrend 
alakul ki. Megfogalmazásra kerültek az általános elvárások a stratégiai tervdokumentumokkal szemben az MP alapelveivel 
összhangban:

  1. a kapcsolódó kormányzati intézkedésekkel való összhang megteremtése,
  2. idôbeli egymásra épülés,
  3. az összkormányzati célkitûzésekhez való illeszkedés,
  4. a nemzeti érdekek és nemzetpolitikai célok érvényesítése,
  5. a területi és területi felzárkózási szempontok érvényesítése,
  6. egyszerû és átlátható kialakítás és mûködtetés,
  7. a nem állami szereplôknél felhalmozódott tudás és tapasztalat fi gyelembevétele,
  8. megvalósíthatóság, megfelelô pénzügyi háttér,
  9. társadalmi, gazdasági és környezeti szempontból fenntartható eredmények,
10. a szakpolitikai területek rendszerszintû egymásra épülése és a rögzített dokumentumhierarchiának történô megfelelés,
11. a célok teljesülésének mérésére alkalmas mutatók meghatározása,
12. európai uniós és nemzetközi összefüggések megjelenítése.
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Megalapozó tervdokumentumok

  1. Országelôrejelzés (kötelezô)

  2. Zöld könyv

Koncepcionális tervdokumentumok

  3. Hosszú távú koncepció

  4. Fehér könyv

Stratégiai tervdokumentumok

  5. Nemzeti középtávú stratégia (kötelezô)

  6. Szakpolitikai stratégia

  7. Intézményi stratégia

Operatív tervdokumentumok

  8. Miniszteri program (kötelezô)

  9. Szakpolitikai program

10. Cselekvési terv

11. Intézményi munkaterv (kötelezô)

Nyomon követési beszámolók

Értékelési beszámolók

• Elôzetes értékelés

• Közbensô értékelés

• Utólagos értékelés

A stratégiai irányítási 
dokumentumok típusai

Stratégiai tervdokumentumok Visszacsatolási dokumentumok

A stratégiai irányítási dokumentumok típusai

3.2.3. Átfogó feladatok

AZ MP 11.0-ban írtak szerint a 2010-es évek elején néhány közigazgatással szemben támasztott kiemelt elvárást mint átfogó 
feladatot jelenítünk meg, és az alábbiakban részletesebben kifejtjük, és néhány kiemelt példával, intézkedéssel jelezzük a fel-
adat végrehajtási feltételeiben bekövetkezô változásokat, valamint az e-közigazgatás esetében új fogalmat határozunk meg és 
bontunk ki elemeire.

3.2.3.1. Az elektronikus közigazgatás kiterjesztése

Az MP 11.0-ban írtak szerint továbbra sem önálló beavatkozási területnek, hanem a közigazgatás mûködtetés és fejlesztés 
eszközrendszerének, a feladat-végrehajtás hatékonyság szempontjából kiemelten fejleszthetô módjának tartjuk a többi átfogó 
feladattal együtt az e-közigazgatást. Jó példa erre a megközelítésre, hogy a Ket. reformja során a szabályozásba beépültek az 
e-közigazgatást önállóan kezelô, és így az egységes jogalkalmazást kockáztató korábbi törvények (az elektronikus közszolgálta-
tásról szóló 2009. évi LX. törvény, a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérôl és az elektronikus tértivevényrôl szóló 2009. évi 
LII. törvény). Ugyanakkor a Ket. dogmatikai megközelítése során befogadásra kerültek az informatikai eljárási elvárások, azaz 
meghonosításra került az eljárás során a nyilatkozati elv, a korábbi, akta alapú megközelítéssel szemben.

Az e-közigazgatás a közigazgatás-fejlesztés egyik olyan szegmense, amely szinte minden közigazgatási területen feltûnik; az 
egyik legnagyobb erôfeszítést az jelenti, hogy az egyes fejlesztések ne szét-, hanem inkább összehúzzák a rendszert. 

A Jó Állam Fórumra beérkezô javaslatok, észrevételek e-közigazgatási vonatkozásában kiemelkedôen az alábbi három állam-
polgári igényt jelenítették meg:

1. elektronikus – adott esetben hitelesített – ügyintézés,
2. elektronikus adatkikérési és tájékozódási lehetôség,
3. egyablakos rendszerben, kellô felhatalmazással, ellenôrzés mellett a közigazgatás teremtsen átjárást saját adatbázisai között.

Sajátos módon az e-közigazgatásnak nincs általánosan elfogadott defi níciója, egyes esetekben a hálózati kapcsolatok kerülnek 
kiemelésre (például az EU e-közigazgatási defi níciója), más jellemzô esetekben az informatika által lehetôvé vált hatékonyabb 
kommunikáció (az irányadó fogalom-meghatározás szerint öt jellemzô kapcsolat: állam " ügyfél; állam " vállalkozás; állam 
" alkalmazott; állam " állam; ügyfél " állam). Az elsô megközelítés (hálózatok) a tényleges e-közigazgatás által megvalósí-
tott feladat-végrehajtásokat nem fedi le jelentôs mértékben, az utóbbi esetben pedig ezen túl még feleslegesen szétvágja azt a 
normális folyamatot, hogy pl.: ügyfél " állam " állam " ügyfél. 
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Az eltérô fogalom-meghatározások nehézzé tették egyrészt az e-közigazgatás területének lehatárolását, másrészt az egyre szé-
lesebb körû alkalmazás ellenére a szükséges belsô tagolását, amely nélkülözhetetlen a hatékony forrásfelhasználás és fejlesztés 
érdekében. Az EKOP (az Új Széchenyi Terv e-közigazgatási operatív programja), amely több mint 80 projekt, intézkedés ke-
retében ezen a területen is a magyar közigazgatás versenyképességét hivatott fenntartani, 118 Mrd forint összegben irányoz 
elô programokat.

Az MP értelmezésében a közigazgatási informatikát – ami elsôsorban 
a közigazgatás infrastrukturális (lásd elégséges felszerelés az Ereky 
Terv keretében), valamint vagyoni feltételrendszer biztosítása –, és az 
e-közigazgatást – ami az alkalmazások és az ezzel kapcsolatos embe-
ri képességeket fejleszti – indokolt pontosan lehatárolni, azzal együtt, 
hogy természetesen a két terület között folyamatos, szoros oda-visz-
sza csatolás szükséges. Ezt követôen tudjuk az alkalmazás és a hoz-
zá kapcsoló szervezeti/eljárási/személyzeti megoldásokat a lenti nyolc 
területbe rendezni, amely területeken különösen fontos az egyirányú 
megközelítésû kormányzati fellépés. 

Az e-közigazgatás alábbi beavatkozási területein hasonló az elvárás 
mint a Magyary Program általános 4 beavatkozási területén, azaz 
maradványmentesen lehessen minden e-közigazgatási adottságot és 
fejlesztést ebben a 8 halmazban torzításmentesen értelmezni.  

Ebbôl az induktív megközelítésbôl fakad az MP e-közigazgatás fo-
galma, amely így kellô rugalmassággal is rendelkezik: 

„Az e-közigazgatás a közigazgatás-fejlesztés azon törekvése – mint 
átfogó feladat – , hogy az egyre hatékonyabb feladat-végrehajtás ér-
dekében alkalmazza az informatika által kínált legalkalmasabb meg-
oldásokat.”

Ezen fogalom képes magába olvasztani zavarmentesen az e-közigazgatással kapcsolatban oly sokszor emlegetett könnyebb 
hozzáférést, megtakarítási lehetôségeket és „környezetbarátságosságot”, éppen az MP által kifejtett hatékonyságfogalom mély-
sége okán. 

Informatika a 
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Stratégia

Fejlesztés, képzés

Szervezeti adottságok

Alkalmazási réteg

Megjelenési réteg

Viszonylati réteg

Szállítási réteg

Hálózati réteg

Adatkapcsolati réteg

Fizikai réteg

Nemzeti alapinfrastruktúra

A közigazgatási informatika és 
az e-közigazgatás határai

*  OSI modell: az Open Systems Interconnection, azaz a nyílt rendszerek összekapcsolása egy 7 rétegbe szervezett modell leírása, amely a 
különbözô protokollok által nyújtott funkciókat egymásra épülô rétegekbe sorolja. Minden réteg csak és kizárólag az alsóbb rétegek által 
nyújtott funkciókra támaszkodhat, és az általa megvalósított funkciókat pedig csak felette lévô réteg számára nyújthatja.
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Az alábbiakban számba vesszük az egyes e-közigazgatási beavatkozási területeken végrehajtott illetve folyamatban lévô fej-
lesztéseket.

1. Informatika a közigazgatás tényleges felügyelete alatt

• Adatvagyon törvény következetes végrehajtása.
• Kiszervezések visszaszervezése, belsô erôforrások következetes vezénylése és rendelkezésre állása, külsô függés csökkentése.
• Saját kompetenciaközpontok létrehozása, adatokkal és rendszerekkel.
• A kormánytisztviselô személyzet képességének és szakmai utánpótlásának biztosítása (ösztöndíjak, életpályamodell).
• Állami informatikai közvállalat (pl. CERT alapítványból kormányszervbe szervezése).

2. Informatikai és információbiztonság 

• Fontos különválasztani, azonban információbiztonság és informatikai biztonság két egymást jelentôsen metszô halmaz.
• Biztonságos elektronikus összeköttetés kiépítése (NBSZ – Nemzetbiztonsági Szakszolgálat).
• Sérülékenység-vizsgálat – hiányosságok felderítése, az NBF (Nemzeti Biztonsági Felügyelet) képességeinek megerôsítése.
• IBIR (Informatikai Biztonsági Irányítási Rendszer) – folyamatok szabályozottsága, hatáskörök tisztázása.
• KKIR (Központosított Kormányzati Informatikai Rendszer) és Nemzeti Hálózatfejlesztési projektek elemei:

– homogenizált hálózat
– NTG (Nemzeti Távközlési Gerinchálózat)
– egységes domain és címtár.

• Folyamatok szabályozása.

3. Informatika az iratfelhô-konszolidációban 

• Elektronikus iratkezelés ügyintézôi és vezetôi szinten
– egységes iratkezelés több minisztériumban, háttérintézményben, EKEIDR (KIM).

• Elektronikus aláírás
– elektronikus levelezés, dokumentumkezelés, ügykezelés, jóváhagyások
– átadások
– szerzôdések
– kormányzati tanúsítványszolgáltató (GOV CA).

• Elektronikus levéltár.

4. Informatika a nyilvántartások kezelésében

• Adatbázis-konszolidáció.
• Intézmények, hivatalok közötti adatcsere.
•  Nyilvántartási rendszerek fejlesztése, elektronikus adatcsere: KSH, Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, Építésügyi hatóság, 

Legfôbb Ügyészség stb.

5. Informatika az ügyintézésben

• Telefonos ügyfélszolgálat megújítása (KEKKH).
• Ügyfélkapcsolat-fejlesztés (NAV).
• NJT ingyenes Nemzeti Jogszabálytár.
• IÜSZI integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának kialakítása (KEKKH).
• Statisztikai adatgyûjtés, hatékonyságmérés.

6. Informatika általi szolgáltatás-hozzáférés

•  Teljes körû ügyfélazonosítás (KEKKH) azonosítók közötti átjárhatóságot biztosító összerendelési szolgáltatások, rendelkezési 
nyilvántartás-szolgáltatás kialakítása.

•  NEK (Nemzeti Egységes Kártyarendszer) állami és egyéb kártyakibocsátók kompatibilis kártyatechnológiai és elfogadói 
környezetben magas fokú biztonságot és elektronizáltságot nyújtó logisztikai rendszerben, központilag kezelt és hitelesített 
adatok felhasználásával nyújtott szolgáltatása.
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2012

Diákigazolvány
Polgárôr 

igazolvány

Bejárható 
Magyarország 

kártya
Kormány-
tisztviselôi 

kártyacsalád      

Oktatói 
kártyacsalád      

2013
jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. jan.

Utazási kártya                                       

II. félév

NEK keretében kibocsátásra kerülô kártyák ütemezése

NEK Kormánytisztviselôi kártya látványterve

7. Informatika a közigazgatás-irányításban

•  KGR (Költségvetés Gazdálkodási Rendszer) teljes Kincstári nyilvántartási és folyósítási folyamatok egységes, integrált, on-line 
rendszere.

•  KSzSzR (Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Rendszer) 68 ezer kormánytisztviselô egységes személyügyi adatbázisa, ok-
irati, személyügyi intézkedést támogató rendszer.

•  Elektronikus kormányiroda, papírmentes vezetôi ülések, mobileszköz támogatással: kormányzati hiteles, takarékos, teljes 
körû döntés-elôkészítô rendszer.

• Önkormányzati ASP központ felállítása, helyi önkormányzati feladatellátás és belsô mûködés támogatása.

8. Informatika a közigazgatási kommunikációban és tájékozódásban

• kormany.hu – egységes megjelenésû honlap, microsite-ok.
• Jó Állam Fórum .
• Bejárható Magyarország – digitális szabadidôtérkép.
• Forum Hungaricum nyilvános terminálok.
• Ludovika Campus projekt honlap.
• Organogram, kataszterek megjelenítése.

Az Ereky Terv része az informatikai gépesítettség is; ma már a korszerû kormánytisztviselô „menetfelszerelésének” nemcsak 
a szoba, asztal, szék, toll, papír a része, hanem a számítógép, hálózat, e-mail cím stb. A szûkös költségvetési keretek között is 
ütemesen halad az informatikai szükségletek felmérése és a legkritikusabb területeken a fejlesztések végrehajtása, annak az 
elvnek a fi gyelembevételével, hogy az adott feladathoz kell hozzárendelni az IT infrastruktúrát, nem pedig fordítva.
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Az alábbi ábra nemcsak a szerverkonszolidációt, koncentráció szükségességét, hanem a hardverek aránylagos elavultságát is 
mutatja.

0-1 év 2-3 év 4-7 év 8-10 év 11-20 év

48 173 663 243 33

Forrás: 2011. év IT konszolidációs felmérés

0-1 év

2-3 év

4-7 év

8-10 év

11-20 év

A szerverek kor szerinti megoszlása

3.2.3.2. Az adminisztratív terhek csökkentése

E témával a 3.3 Eljárás fejezetben foglalkozunk részletesen, hiszen az adminisztratív terhek szorzatként is leírhatóak, azaz az 
állam mivel és hogyan foglalkozik. A „mivel”-re ad választ a Magyary Program egyszerûsítési része, a „hogyan”-ra meg elsô-
sorban a hatékony szervezetirányítás és személyzeti politika. Ugyanakkor fenntartjuk és követjük az MP 11.0-ben írtakat, mi-
szerint az állam kiszámítható, tisztességes mûködés érdekében nem pusztán erkölcsi, igazságossági alapon köteles fellépni, ha-
nem mert a szabály- és szószegések kiiktatása a rendszerbôl alapvetôen az állam feladata és költsége. Az ezzel összefüggésben 
tett és tervezett legjelentôsebb lépéseket a Moór Gyula Programmal kapcsolatos illesztés kapcsán számba vettük (felszámolási  
és végrehajtási eljárás, 2.3 fejezet).

3.2.3.3. Az esélyegyenlôség és az egyenlô bánásmód biztosítása

A Magyary Program 11.0. megállapítja, hogy az esélyegyenlôség érvényre juttatása során a közigazgatás az össztársadalmi, 
részben morális elvárás teljesítésén túlmenôen olyan új személyi erôforrásokhoz juthat, amelyek nagyban segítik a szervezet 
hatékonyságát, és vitán felül javítják a tisztviselôi kar emberi minôségét.

A Kormány elkötelezett az esélyegyenlôség és egyenlô bánásmód egymással összefüggô alapelveinek a közigazgatás egészét 
érintô és tényleges érvényesítése iránt. Ennek alátámasztására az MP 12.0-ban két példát – egy intézményit és egy eljárásit 
– emelünk ki. Az Országgyûlés 2011. december 5. napi ülésén elfogadta a 2011. évi CLXXIV. törvényt, amely a korábban köz-
ponti hivatalként megszervezett Egyenlô Bánásmód Hatóság részére autonóm jogállást biztosított. A szervezet ezzel közvetlenül 
az Országgyûlés irányítása alá került, függetlenedve a vizsgálatainak is tárgyát képezô kormányzati igazgatási intézményrend-
szertôl. A hatóság közigazgatással kapcsolatos ügyeinek kimutatását az alábbi táblázat mutatja.
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Egyéb költségvetési szervek

bíróság

minisztérium, 
központi 

közig.
szerv

egyéb 
(oktatási 

intézmény, 
közigazg. 

szerv)

2010. év

jogsértés 9 6  –  – – 2 1

egyezség 6 4  –  –  –  – 2

elutasító 
határozat

56 35 3 9 2 3 4

2010. év összes 71 45 3 9 2 5 7

2011. év

jogsértés 16 13  – – 1 1 1

egyezség 15 15  – –  – – – 

elutasító 
határozat

41 28 5 4 – 2 2

2011. év összes 72 56 5 4 1 3 3

2012. 01. 01.–06. 19.

jogsértés 4 3  –  –  – 1 – 

egyezség 2 1  – 1  –  – – 

elutasító 
határozat

7 6  –  –  – 1 – 

2012. év összes 13 10  – 1  – 2 –

Az EBH döntési statisztikája

Megfontolandó az ágazati jogszabály (az egyenlô bánásmódról és az esélyegyenlôség elômozdításáról szóló 2003. évi 
CXXV. törvény) integrálása a KET-be, mert azt a törekvést, hogy ne csak egy szûk szakértôi réteg foglalkozzon ezzel a témával, 
hanem a teljes állomány napi magatartását és viszonyulását határozza meg, ez a jogalkotási megközelítés valószínûleg jobban 
szolgálná.

A települési önkormányzat az államháztartás alrendszereibôl, az európai uniós forrásokból, illetve a nemzetközi megállapodás 
alapján fi nanszírozott egyéb programokból származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban 
csak akkor részesülhet, ha az e törvény rendelkezéseinek megfelelô, hatályos helyi esélyegyenlôségi programmal rendelkezik. 
A helyi esélyegyenlôségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetû társadalmi csoportok – különös te-
kintettel a nôk, a mélyszegénységben élôk, romák, a fogyatékkal élô személyek, valamint a gyermekek és idôsek csoportjára 
– oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetérôl, illetve a helyzetelemzésen alapuló intézkedési tervben 
meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket.  Fontos a 
2011-ben végrehajtott azon hangsúlyváltozás, hogy ezeket a terveket és a végrehajtást a korábbi elképzeléshez képest közelebb 
vittük a tényleges közigazgatási alapmûködéshez, és nem elsôsorban  külsô erôk bevonásával, hanem a közigazgatási állomány 
képzésével kerül megvalósításra.  

3.2.3.4. Elszámoltathatóság – korrupcióellenes program

A Kormány 2012. március 28-án fogadta el és április 6-án tette közzé a korrupció-megelôzési programot [1104/2012. (IV. 6.) 
Korm. határozat a korrupció elleni kormányzati intézkedésekrôl és a Közigazgatás Korrupció-megelôzési Programjának elfoga-
dásáról]. A Kormány a Korrupció Megelôzési Program elfogadásával új irányt szab a korrupció elleni fellépésnek azzal, hogy a 
jövôben a hangsúly a megelôzésre kerül. A 2 év alatt megvalósítandó program fôbb elemei a következôk:

a)  A megelôzés akkor lehet sikeres, ha az a szervezeti mûködés szintjén is megjelenik. Ennek érdekében az államigazgatási szer-
vek körében fokozatosan bevezetjük az integritásirányítás több eszközét. Így például a szervezetekben rendszeresen elemzik 
majd a korrupciós kockázatokat, és külön felelôst jelölnek meg a korrupció kezelésével kapcsolatos feladatok ellátására.



47

III. AZ MP 12.0 MÛKÖDÉSE – BEAVATKOZÁSI TERÜLETEK

b)  A közigazgatási szervek mûködésében a jövôben hangsúlyosabban kell megjeleníteni az etikai elveknek való megfelelést. 
Ennek a kiindulási pontja az egyes közszolgálati hivatásrendekre vonatkozó közös etikai szabályok rögzítése egy Etikai Kó-
dexben, amit az egyes hivatásrendek részletes kódexekben tudnak szükség szerint kifejteni.

c)  Az etikai normák sérelmét, illetve a korrupciógyanús esetek bejelentését lehetôvé tevô rendszert építünk ki, ami egyben biz-
tosítani fogja a bejelentôk valós védelmét is.

d)  2012 ôszén bevezetjük a Kormány által tárgyalandó nagyobb léptékû jogszabálytervezetek lehetséges korrupciós hatásainak 
a mérését biztosító hatásvizsgálatot.

e)  A korábbi végrehajthatatlan lobbiszabályozás helyébe új, az érdekartikulációs személyek és képviselôk tisztviselôi fogadására 
irányuló szabályozást készítünk.

f)  Szorosabbra fogjuk a korrupció megelôzésében érintett állami szervek közötti együttmûködést részint kétoldalú megállapo-
dásokon, részint együttes cselekvéseken keresztül.

g)  Mivel a közigazgatási korrupció nem függetleníthetô a társadalom általános korrupciós jelenségekhez való hozzáállásától, 
így célcsoportok szerint differenciált társadalmi tájékoztató kampányokat indítunk a különbözô társadalmi és gazdasági 
partnerekkel közösen. E mellett a Nemzeti Alaptantervbe integráljuk a korrupcióval szembeni ellenállás értékét és maga-
tartásformáit.

3.2.3.5. Kezdeményezô kommunikáció

3.2.3.5.1. Konzultációk

A kezdeményezô kommunikáció a nemzeti együttmûködés rendszerében a rendszeres és széles körû konzultációs rendszer az 
állampolgárok mind szélesebb körével, vállalkozók, az érintettek mind szélesebb körével.

Címe Tárgya Ideje Válaszadók száma

Alkotmányozással kapcsolatos 
nemzeti konzultáció

Az új alkotmányozással 
kapcsolatban megküldött 
kérdôívek feldolgozása

2011. 03. hó és 04. hó 924. 376 db

Szociális kérdésekkel 
kapcsolatos nemzeti 
konzultáció

A szociális kérdésekkel 
kapcsolatban megküldött 
kérdôívek feldolgozása

2011. 05. hó 06. hó. 1.143. 308 db

Gazdasági kérdésekkel 
kapcsolatos nemzeti 
konzultáció

A gazdasági kérdésekkel 
kapcsolatban megküldött 
kérdôívek feldolgozása

2012. 07. hó és 08. hó 693. 927 db 
(08.24.-i adat)

A nemzeti konzultációk

A három Nemzeti Konzultáció mellett két minisztériumi szintû, jelentôsebb, a közigazgatás mûködését tárgyaló konzultációs 
program került megrendezésre. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium szervezésében az „Egyszerû állam konzultáció”, ahol a konzultációsorozat során 34 rendez-
vényen, 1500 vállalkozó és 28 vállalkozói szervezet segítségével megalapozták az Egyszerû Állam Programot.

Magyarországon egyedülálló kezdeményezésként indult el a KIM szervezésében 2012. január 31-én a Jó Állam Fórum, ahol 
az állampolgárok internetes felületen keresztül 30 kategóriában szabadon fogalmazhatták meg javaslataikat. Az angol minta 
alapján életre hívott Fórumot az állampolgárok részérôl nagy érdeklôdés övezte, amit az a tény is bizonyít, hogy több mint 
3000 felvetés került megfogalmazásra, a javaslatok közel egyharmada pedig a honlap mûködésének elsô hetében született. 
A felvetések legnagyobb hányada az adó- és pénzügypolitika, az egészségügy, az oktatás és a szociális kérdések, család-és ifjú-
ságpolitika, nyugdíj kategóriában került megfogalmazásra. Újszerû a kezdeményezés abban a tekintetben is, hogy az állampol-
gári felvetések összegyûjtését követôen a szaktárcák minden javaslatot, azok megvalósítási lehetôségeit szakmai szempontból 
értékelték. Az értékelés eredményével kapcsolatban több általános tapasztalat is megállapítható. Egyfelôl elmondható, hogy 
az állampolgári felvetések nagy része olyan javaslatot tartalmaz, amelyek az elmúlt két évben elfogadott jogszabályokban már 
szabályozott, illetve az idei jogszabályalkotás keretében megvalósítani tervezett jogintézmények bevezetését, szerepük, haté-
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konyságuk növelését nevesítette. A Jó Állam Fórum ezen tapasztalata bizonyítéka annak, hogy a jogalkotás alapvetôen jó úton 
jár, és az állampolgárok számára segítséget és támaszt nyújtó állam és közigazgatás kialakítását szolgáló döntések kerülnek 
megfogalmazásra. Másfelôl a Jó Állam Fórumban felvetett javaslatok azt sugallják, hogy az állampolgárok az esetek egy részé-
ben még sokszor nem ismerik az Alaptörvény által meghatározott közjogi berendezkedést, nincsenek tisztában az egyes állami 
szervek alkotmányos rendeltetésével, és kritika tárgyává teszik Magyarország jogalkotásának az Európai Unió és a nemzetközi 
szervek és egyezmények általi meghatározottságát. Így a javaslatokon túl járulékos tapasztalata a Jó Állam Fórumnak, hogy 
a jövôben még nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy a lakosság megismerje és értse Magyarország nemzetközi jog-
szabályi környezetét, és új állami berendezkedését.

A Jó Állam Fórum statisztikája:

A beérkezett felvetések száma április 1. 00.00-ig:

• összes hozzászólás száma: 3820 db, ebbôl:

– nem publikált bejegyzések: 717 db

= összes publikált felvetés száma: 3103 db.

• Regisztrált felhasználók száma: 797 fô.

3.2.3.5.2. Egyedi megoldások

Az alábbiakban három olyan egyedi, jelentôs mértékben a kommunikációs helyzetet érintô beavatkozást említünk, ahol kor-
mányzat – nem fogadva el egy adott vonatkozásban az országra, a nemzetre nézve kedvezôtlen megítélést, hozzáállást vagy 
annak veszélyét –, újszerûen közelítette meg a kérdést és kezdeményezôen lépett fel.

Forum Hungaricum Program
   

1927-ben Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter kezdeményezésére többek között azért hozták létre jelentôs 
erôfeszítések árán Európa nagyvárosaiban a Collegium Hungaricumok hálózatát, hogy a magyar tudományos tehetségek 
jelenlétével bizonyítsák: a magyar kultúrnemzet és alkotóereje tisztelhetô és szerethetô. Akkor egy-egy város és ország köz-
véleményét néhány száz meghatározó, vezetô értelmiségi, közéleti ember elérésével hathatósan lehetett ennek érdekében alakí-
tani. 85 évvel késôbb indult el a Collegium Hungaricumok és Kulturális Intézetek hálózatára, valamint magyarországi kiemelt 
helyszínekre építve a Forum Hungaricum Program. A Program célja, hogy a XXI. század logikája szerint más frekvencián is 
sugározzuk, hogy tényszerûen a magyar nyelvében, hagyományaiban, kultúrájában és talán mentalitásában is egyedi és kí-
vülrôl nehezebben megérthetô nemzet, így aki csak és kizárólag egyfajta megoldásban, fogalmi keretben tud gondolkodni, az 
kritikával illetheti, amit itt tapasztal (például a magyar közjogi megoldásokat), és az országképet rontó megszólaló lesz. De 
alapjaiban változik a hozzáállás, ha felmutatásra kerül ismét a tehetség és az alkotóerô, a különlegesség, ami korunk egyik fô 
értékmérôje. Ennek érdekében állami támogatással és szervezéssel nyolc „sportágban” (étel, ital, zene, tánc, viselet, dolgok, 
szokások, egészség) mutatunk fel magyar teljesítményeket, alkotó személyeket. A Forum Hungaricum programban négy is-
mérvvel kell rendelkeznie a mûnek: magyar hagyományból fakad, újszerû megoldás, fi atal alkotó és értékesíthetô, azaz gaz-
daságilag is értelmezhetô. A Forum Hungaricum Programra az elsô teljes értékû példa  a „Gombold Újra! Divat a magyar!” 
viseleti pályázat és annak induló nemzetközi bemutatása.

Antiszemitizmus monitoring

A rendszerváltás óta – különösen jobboldali kormányok idején – rendszeresen külföldi kritika tárgya, hogy Magyarországon 
erôsödik az antiszemitizmus és az állami beavatkozások elégtelenek ezzel a jelenséggel szemben. Külön tanulmány terjedelmét 
adná, hogy ez mennyiben és miért nem helytálló, de tényszerûen jelentôs kormányzati kommunikációs és diplomácia erôforrá-
sokat köt le az ezzel kapcsolatos, zömében sajnos defenzív érvelés. Fontos tehát egy lépéssel a dolgok mögé lépni, és megnézni, 
ki, mit és milyen módon mér és értékel, mielôtt az így-úgy kapott eredményt bárki magyarázná. És a tapasztalat az, hogy sem 
a mérés tárgya (jelenségek, állampolgári attitûd, és az ezzel kapcsolatos állami, kormányzati reakciók) nem teljes és pontos, a 
mérés módszere pedig nem megfelelô és sok szempontból hibás. Fôleg az elmúlt években kialakult kommunikációs helyzetben 
erôs parancs, hogy legyen ezért ezzel kapcsolatban hiteles, azaz kellôen független és tudományosan igényes mérés, ami mentén 
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érdemben és felelôsséggel, más országokkal történô összevetést is látótérbe vonó vitát lehet folytatni, és ennek nyomán a ma-
gyar kormányzati erôfeszítések és eredmények okán alappal offenzívába fordulni, a még fennálló hibákat ténylegesen javítani. 
Ennek lesz kerete a 2012 nyarán bejelentett saját antiszemitizmus monitoring rendszer.   

Bejárható Magyarország Program

 

Aki szenvedélyes szeretettel a természetet járja, gyakran az államot, a maga szabályaival inkább gyarló, bosszantó akadálynak 
érzi és nem elsôsorban segítséget vár tôle. Ugyanakkor jól látható módon Magyarországot földrajzi, (köz)biztonsági és ingatlan-
használati viszonyai különösen képessé teszik arra, hogy meghatározott szabadtéri sportok tekintetében az egyik legnagyobb 
vonzerô és lehetôség a szabad barangolás, nagy térségek korlátozásmentes, élvezhetô, szakaszolható bejárásának lehetôsége 
biztosítva legyen. A „Bejárható Magyarország” programja ebbôl, és abból a felismerésbôl fakad, hogy 5 járásmód esetében 
a fent írt lehetôség kiaknázáshoz szükséges fejlesztések azonos szerkezetben, ezért igen hatékonyan valósíthatóak meg. Az öt 
számba vett járásmód: gyalog, kerékpárral, lóval, vitorlással, túrakenuval. Ehhez képest a kormány kellô távolságtartással, 
de szervezéssel (az állami közlekedési és turisztikai cégek szerepvállalása), jogszabályalkotással (erdôtörvény, NAT) és célzott 
forrásokkal, infrastrukturális fejlesztésekkel  –  és a lovaglás, valamint  a gyalogos és kerékpáros fejlesztések esetében miniszter-
elnöki megbízottak kinevezésével – támogatja, hogy Magyarország egyre jobb bejárhatósága a több százezer honfi társunk  szá-
mára okozzon egyre nagyobb örömöt, és emellett a turizmus, az érintett iparágak (hajós-, lovas-klaszter) is jelentôs erôforrást 
találjanak ebben a programban és új megközelítésben.

3.3. Eljárás

A Magyary Program négy beavatkozási területe közül a leggyengébb eredményeket az eljárások területén lehet felmutatni a 
hatékonyság elemei közül a gazdaságosság és hatásosság vonatkozásában. Ennek egyik oka, hogy az egyszerûsítés és gyorsítás 
érdekében tett intézkedések most mennek át a gyakorlatba, másrészt, jól látható módon van ok-okozati, így sorrendi össze-
függés az egyes beavatkozási területek között, azaz a szükséges minimális szervezettel, elkötelezett személyzettel és  szálkásan 
pontosított feladatot lehet a leggyorsabb eljárásban megvalósítani. Ezért a többi beavatkozási területen elért eredmények is 
elôfeltételei, hogy egyre jobb eljárásai legyenek a magyar közigazgatásnak.

Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a hatékonyság egy másik elemében, a felügyelhetôségben jelentôs elôrelépések történtek, 
mind az adatvagyon törvény, mind az egyes törvényességi felügyeleti és ellenôrzési hatásköröket leíró jogszabályváltozások ál-
tal, azaz az eljárások a korábbiakhoz képest lényegesen jobban fejleszthetôek, megragadhatóak, jó értelemben kézben vannak, 
ami természetesen nem jelenti az egyes eljárási garanciák gyengítését.

A hagyományos közigazgatási és a vállalati szervezetirányítási kultúra találkozása, a lineáris (zárt és állandó hierarchiában, egy 
közvetlen fônök) és a mátrix (adott feladat-végrehajtás megvalósítása során különbözô hierarchikus kapcsolatok, több köz-
vetlen fônök) eljárási mûködés hangsúlykülönbségeiben is leírható. Az elmúlt idôszakban a magyar közigazgatásban többek 
között azért nem lehetett sikeresen bevezetni a mátrix szervezeti mûködését, mert több olyan helyen is erôltették, ahol nem ez 
az alkalmas megoldás, másrészt nem kezelték, hogy fenn kell tartani a közigazgatási hierarchia állékonyságát. Az MP kereté-
ben bevezetésre kerülô eljárási fejlesztések során okultunk ezekbôl a hibákból, és mint egyfajta kulcskészletbôl rendre számba 
vesszük, hogy az adott feladat végrehajtása során, a szervezeti és személyzeti adottságokhoz illeszkedve a hatékonysági ismér-
vek szerint melyik a legmegfelelôbb eszköz, és ehhez képest keressük (kifejezetten az ipari megoldások között is) és értékeljük 
a lineáris és a mátrix megoldásokat.  

Szokás a szervezetek eljárásai, folyamatai meghatározása és fejlesztése során különbséget tenni ún. külsô és  belsô folyamatok 
között. Van is ennek értelme, hiszen így lehet szépen szétszálazni például a szervezeti/feladatbeli/személyzeti adottságokat, 
ugyanakkor komoly veszély, hogy a belsô-külsô eljárás határán a folyamat megdöccen, elakad, az egész mérhetôsége, integrált 
fejlesztése nem lesz lehetséges. Különösen igaz ez azoknál a folyamatoknál, ahol az ügy többször átlépi a külsô-belsô határt. 
Ezért az MP 12.0-ben az alábbiakban olyan beavatkozásokat veszünk sorra, amik azt is szolgálják, hogy a külsô-belsô eljárá-
sok egyre inkább szorosabbra legyenek húzva.  
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3.3.1. A lineáris (nyílegyenes) és mátrix(köríves) eljárások fejlesztése 

Az egyes igazgatási szervek mûködése tekintetében két típusú mûködést különíthetünk el:

–  egyfelôl a jogszabállyal az adott szervezet hatáskörébe utalt szakmai feladatok ellátását (pl.: hatósági ügyek ellátása, vagyon-
kezelés, alapfenntartás, kodifi káció, koordináció);

–  másfelôl pedig az adott szerv intézményi, funkcionális mûködését (pl.: személyügyi eljárások, gazdasági-pénzügyi folyama-
tok, különösen kötelezettségvállalás, belsô ellenôrzés, iratkezelés stb.).

A közigazgatási szervek belsô mûködésének nehézségeit kiválóan illusztrálja a kötelezettségvállalások elôkészítése. Alapvetôen 
megállapítható, hogy az egyes feladatok megtervezése azt igényli, hogy a kötelezettségvállalások a tárgyévben fôszabály szerint 
a lehetô leghamarabb lekötésre kerüljenek a felhasználás megfelelô ütemezése érdekében. Ez alól természetesen kivételek az 
1/4 vagy 1/12 -es ütemezésû, elsôsorban normatív támogatások. 

A lekötések vonatkozásában releváns kimutatást a következô táblázat foglalja össze, ami több esetben sajnos az éves értékek 
összevetése során lassulást mutat. 

Teljesítés/aktuális 
elôirányzat, % elôzô 
kormányzati ciklus

Teljesítés/aktuális 
elôirányzat, %, 

2011

Teljesítés/aktuális 
elôirányzat, %, 

2012

I. Országgyûlés 28,6 31,9 28,1 

II. Köztársasági Elnökség 31,7 42,6 44,8 

III. Alkotmánybíróság 30,4 32,0 29,8 

IV. Alapvetô Jogok Biztosának Hivatala 30,7 23,8 41,3 

V. Állami Számvevôszék 30,5 28,4 32,0 

VI. Bíróságok 36,2 33,5 32,2 

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége 30,3 28,2 28,7 

X.
Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium

25,6 33,1 37,6 

XI. Miniszterelnökség  – 9,1 17,7 

XII. Vidékfejlesztési Minisztérium 38,6 44,3 34,4 

XIII. Honvédelmi Minisztérium 38,6 37,2 37,2 

XIV. Belügyminisztérium 37,9 37,1 33,9 

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium 17,5 54,3 34,6 

XVI. Nemzeti Adó és Vámhivatal 39,8 32,3 29,9 

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 20,3 24,3 19,9 

XVIII. Külügyminisztérium 29,2 37,1 38,4 

XIX. Uniós Fejlesztések 28,8 26,1 15,0 

XX. Emberi Erôforrás Minisztériuma 36,0 33,1 27,0 

XXX. Gazdasági Versenyhivatal 40,1 37,7 22,1 

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal 25,3 14,4 34,1 

XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia 32,8 31,8 28,1 

XXXIV. Magyar Mûvészeti Akadémia  –  – 4,5 

Összesen 34,0  32,2  25,7 
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Egy szervezet hatékony mûködésének elengedhetetlen – de nem elégséges – feltétele, hogy annak belsô mûködési folyamatai, 
eljárásai egyszerûek, átláthatóak, jól szervezettek legyenek. Ezért pilot jelleggel, a folyamatszervezés legismertebb módszerta-
nai alapján felülvizsgálatra került nyolc kiemelkedôen gyakori (egy minisztérium aktaforgalmának meghatározó részét lefedô) 
és minden típuselemet tartalmazó folyamat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, úgy mint:

1. Személyzeti belépés,
2. Szerzôdéskötés nettó 8 M Ft értékhatár alatt,
3. Szerzôdéskötés közbeszerzési eljárás eredményeként,
4. Belsô szignálás és kiadmányozás megkeresésre,
5. Fejezeti kezelésû elôirányzatból két pályázat kiírásának vizsgálata a fejezeti kezelési sortól a megjelenésig,
6. Teljesítésigazolás befogadása, pénzügyi kifi zetés,
7. Ket. kiadmányozás elsô fokon és másodfokon (kormányhivatalban),
8. Projekt menedzsment folyamata.

A kipróbált módszertanok alapvetôen nem a közigazgatás sajátosságaihoz lettek kitalálva, azonban megfelelô fejlesztéssel (kie-
melten fontos az egyszerûsítés, magyarosítás és a jogszabályi fogalmakhoz, dogmatikához illesztés) átalakíthatók és eredmé-
nyesen alkalmazhatók ebben a szervezeti környezetben is. Alkalmazásukkal elérhetô, hogy jól defi niált, sztenderdizált, mérhetô 
folyamatok legyenek a közigazgatásban.

A vizsgált eljárások és módszertanok közül a közigazgatás igényeit a tapasztalatok szerint leginkább a LEAN és BPR módszer-
tanok képesek kiszolgálni. Segítségükkel a jelenlegi folyamatok a már rendelkezésre álló adatoknak köszönhetôen feltérképez-
hetôek, a problémás területek beazonosíthatóak, amelyekre a módszertanok konkrét megoldásokat is kínálnak.

A LEAN módszertan segítségével kiszûrhetôek a nem értékteremtô lépések egy folyamatból (pl.: állásidô, felesleges lépések), 
amelynek eredményeként az átalakított folyamat már teljes egészében értékteremtô tevékenységekbôl fog állni. A BPR mód-
szertan segítségével pedig a még nem létezô vagy a nagyon kezdeti stádiumban lévô folyamatokat lehet kidolgozni, fejleszteni, 
annak érdekében, hogy egyáltalán kezelhetôek, gyorsíthatóak legyenek.

Ezen pilot vizsgálat során beavatkozást igénylô gyengeségként jött elô, amit általános éllel is érdemes megfogalmazni:

1.  a szabályzatban leírt és a ténylegesen végrehajtott eljárások közötti különbség, ami elsôsorban felesleges túlbonyolítások, 
többlet elvárások, kontrollok, valamint a belsô határidôk be nem tartásában érhetô tetten,

2.  az egész folyamatot, a lényeget és a célszerûséget, adott esetben a védett jogi érdeket tisztán felfogni képes látásmód gyengesége.

A fentiek alapján különösebb adminisztratív elôjáték nélkül neki lehet látni egyrészt a szabályozások a magasabb jogszabály 
által megfogalmazott elvárás- és élet-közeli átírásnak, másrészt a számonkérési, teljesítménymérési rendszer átalakításának, 
harmadrészt a közremûködô személyi állomány képzésének és az ügyfelek jobb felvilágosításának, negyedrészt a szükséges 
összekapcsolási, e-közigazgatási alkalmazások kiépítésének.   

A fenti tapasztalatok minél gyorsabb átültetése érdekében a megfelelô ÁROP és EKOP programokba ezek az új elemek beépül-
tek, és elvárás, hogy lehetô leggyorsabban áthassák magyar közigazgatás szervezeteinek és eljárásainak mind szélesebb körét.

Az eljárások megújításának egyik általánosan alkalmazható módja a folyamatszervezés, azonban önmagában ez nem old meg 
minden kérdést. Intézményi célok, adatok, mutatók nélkül nem lehet kiépíteni, fejleszteni a folyamatokat. Ebbôl adódóan a 
folyamatszervezés mellett szükség van több olyan eszköz alkalmazására, amelyek képesek annak céljait több oldalról támogat-
ni. Fôleg olyan esetben, ahol vagy a feladat egyedi jellege szüli az új rendet, vagy az összetettsége kellô gyorsasággal a lineáris 
eljárás helyett mátrix megközelítést igényel. 

A Magyary Program végrehajtása során a klasszikus, hagyományos szervezet-fejlesztési eszköz-tagolást is alkalmazzuk, az 
egyes megoldásokat mérjük-értékeljük. Nincs ok titkolni, az alábbi felosztás konkurense, versenytársa a Magyary Program át-
fogó cél + négy beavatkozási terület + átfogó feladatok felosztásának, azaz magának a Magyary Programnak. Kicsiben olyan 
találkozás ez mint görög –római, vagy a ôsmagyar-keresztény hitvilág találkozása. Az MP azt feltételezi – nem meglepô mó-
don – magáról, hogy ô a korszerûbb, a fejlôdôképesebb, ellenállóbb a szakmai kritikáknak, az élet kihívásainak és ezért övé a 
jövô. Éppen ez okból állunk úgy hozzá, hogy a sikeres történelmi mitológikus inkorporálási módszert alkalmazva folyamatosan 
darabonként, ami értékes, az MP logikájához idomítva érdemes átvenni. Ezt a szûrô, válogató és átfaragó folyamatot az MP 
13.0-ig bezárólag le is tudjuk zárni.  
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Az alábbiakban tehát a hagyományos szervezetfejlesztési négyes kisebb magyarázatokkal, amely eszközrendszert tehát elsô-
sorban a legkritikusabb területen az eljárások fejlesztései során vesszük igénybe.

•  Intézményi stratégia megalkotá-
sa, célok meghatározása

•  a szerv mûködésének hatékony-
ságát leíró mutatók, indexek 
bevezetése

Teljesítménymenedzsment

•  sztenderdizált folyamatok létre-
hozása

•  csak az értékteremtô folyamat-
lépések megtartása

•  rövid átfutási idô biztosítása

Folyamatszervezés

•  az ügyfelek igényeinek maradék-
talan kiszolgálása

•  ügyfél-charták kidolgozása

•  a munkatársak elégedettségének 
növelése

•  CAF rendszerszintû bevezetése

Minôségmenedzsment

•  az egyéni, szervezeti tudástér-
képek elkészítése

•  szervek közötti tudásmegosztás 
biztosítása

•  a tudásmegosztás eszközeinek 
összegyûjtése és azok terjesztése

Tudásmenedzsment

A szervezetfejlesztési program fôbb elemei

Ehhez a kérdéskörhöz kapcsolódik, hogy kísérleti jelleggel, a hálózatelemzés módszereit felhasználva elkezdôdött a minisz-
tériumi tudástérkép, illetve az informális hivatali utak mûködésének vizsgálata és a hatékonyságot javító újszerû összekap-
csolásának modellezése. Ezen elemzések kimenete hozzásegíthet egy hatékonyabb szervezet kialakításához, a szervezetben 
rejlô potenciálok hatékonyabb kihasználása által. A kutatás eredményeirôl és az abból fakadó javasolt intézkedésekrôl az 
MP 13.0-ban adunk tájékoztatást. 

3.3.2. Egyszerûbb állam

A Magyary Program az egyik átfogó feladatként határozza meg az adminisztratív terhek csökkentését, amelynek a legfontosabb 
eszköze az eljárások egyszerûbbé tétele. Ennek jegyében indult el 2011-ben a KIM gondozásában a lakossági adminisztratív 
terhek csökkentése, amelyet a Kormány 1304/2011. (IX. 2.) Korm. határozatával fogadott el, valamint a Nemzetgazdasági Mi-
nisztérium gondozásában a vállalkozói terhek mérséklésére irányuló program [1405/2011. (XI.25.) sz. korm. határozat]. A két 
program kiegészíti egymást, amelyeknek eredményeként a szabályozásból fakadó adminisztratív terhek jelentôsen csökkennek, 
növelve ezzel hazánk közigazgatásának versenyképességét, az ügyfelek elégedettségét. A két intézkedéscsomag 2012 tavaszá-
tól kezdôdôen egységes irányítás és monitoring mellett, Magyary Egyszerûsítési Program néven fut. A mátrix mûködés egyik 
kifejezetten hatékony megnyilvánulásaként egy kifejezetten erre az összetett, sokszereplôs folyamat gyors megoldását biztosító 
munkacsoporti rendszer került kialakításra és mûködtetésre. 

A lakossági terhek csökkentése keretében összesen 228 ügy kerül egyszerûsítésre két hullámban (2012. augusztus 31-ig, illetve 
2012. december 31-ig). Az egyszerûsítés, és ezen belül a lakossági adminisztrációs terhek 25 %-os csökkenése 2012. december 
31-ig többek között a családdal, gyermekvállalással kapcsolatos ügyek, a munkavállalás, adózás, szociális ellátások, ingatlan-
nal kapcsolatos ügyek, okmánykiadás, házassági ügyek, oktatási szolgáltatások témakörében valósul meg. Az intézkedések po-
zitív hatásait az állampolgárok mindennapi élethelyzeteikben már most is érzékelhetik, hiszen számos eljárásnál rövidebb lett 
az ügyintézési idô (pl. táppénz igénylés, üzemi balesethez kapcsolódó jogosultság érvényesítése, TGYÁS, GYED), vagy éppen 
több esetben lehetôvé vált az elektronikus ügyintézés (pl. diákhitel folyósítása, diákigazolvány igénylés). 

A vállalkozói adminisztratív teher csökkentési intézkedéscsomag 114 intézkedésének célja, hogy a jó állam kormányzási kon-
cepcióját a vállalkozások és az igazgatás viszonyában valósítsa meg. A vállalkozások számára a jó állam egyszerû államot jelent, 
ahol a szabályok megértése és betartása könnyû és olcsó, mert az állam elvárásai egyértelmûek és a valósághoz igazodnak, 
eljárásai gyorsak és praktikusak. Az intézkedések révén a Kormány 500 milliárd forinttal csökkenti a vállalkozók bürokráciával 
kapcsolatos adminisztratív költségeit. Az intézkedések közül 16 tekinthetô végrehajtottnak 2012. júliusi állapot szerint.

Álláspontunk szerint adminisztratív teher csökkenést jelent az ingyenes Nemzeti Jogszabálytár és Nemzeti Cégtár szolgáltatá-
sok elindítása is.
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3.3.3. A hatásvizsgálati rendszer kiépítése

Bár a kormányzati hatásvizsgálati tevékenység alapvetôen egy belsô eljárás, maga a módszer iránya kifejezetten a lakosság 
és a vállalkozások irányába mutat, tekintettel arra, hogy a megalapozott kormányzati döntéshozatal a Jó Állam egyik kiemelt 
törekvése, és kiemelt módon a korrupció elleni küzdelem egyik lehetséges fô eszköze, sôt egy jó és éles hatásvizsgálat a legjobb 
támasza a kezdeményezô kommunikációnak, ami egy másik átfogó feladat. 

A szaktárcákkal folytatott közös szakértôi elôkészítô munka eredményeként kidolgozott új hatásvizsgálati lap – a Kormány 
céljainak megfelelôen – kiemelt fontossággal kezeli a költségvetési stabilitás, a versenyképesség, az adminisztratív tehercsök-
kentés, a foglalkoztatás, a társadalmi felzárkózás és a fenntartható fejlôdés kérdéseit.

Az adott szabályozás – valamennyi releváns – következményének ilyen részletességû, kötelezô összefoglalása a jogszabály-elô-
készítési folyamatba épülô objektív döntés-támogató gyakorlat tekintetében az Európai Unió élvonalába emeli hazánkat, 
hiszen a hatásvizsgálatok eredményének összefoglalására az Egyesült Királyságban és Hollandiában kerül sor hasonló eszkö-
zökkel.

NFM 151

EMMI 132

KIM 109

BM 96

NGM 89

VM 61

HM 8 KüM 6

Elvégzett elôzetes hatásvizsgálatok száma, tárcánkénti bontásban (összesen 652 db)

A megújult hatásvizsgálati rendszer a Magyary Program törekvéseinek megfelelôen elôsegíti és nyomon követhetôvé teszi a 
Kormányprogramban, az Új Széchenyi-tervben és a Nemzeti Reform Programban, valamint a Széll Kálmán Tervben és a Kon-
vergencia Programban meghatározott, horizontális szakpolitikai célok megvalósítását is. 

A rendszert folyamatos képzés támogatja, melynek keretében – egyedülálló módon – eddig már közel félezer kormánytiszt-
viselô ismerkedhetett meg kiscsoportos szemináriumi keretek között az új hatásvizsgálati lappal és a kitöltéséhez szükséges 
alapvetô tudnivalókkal.

Az oktatáshoz kapcsolódó tananyagfejlesztés keretében egy több mint 300 oldalas segédanyag készült el, amely részletesen 
bemutatja és leírja részben a hatásvizsgálatok elvégzéséhez, részben a hatásvizsgálati lap kitöltéséhez szükséges módszertani 
és gyakorlati tudnivalókat. 2012 márciusában elindult a kormany.hu különálló, kifejezetten hatásvizsgálati aloldala, amely a 
http://hatasvizsgalat.kormany.hu címen érhetô el. 

2012-ben folytatjuk a tárcák hatásvizsgálati tevékenységének megerôsítését mind a kapacitások, mind a készségek és kompe-
tenciák oldalán. Végrehajtjuk továbbá a tervezett, a jogszabály-elôkészítési folyamat racionalizációját célzó feladatokat, illetve 
a folyamatelemzéssel támogatott jogszabály-elôkészítés irányába történô elmozdulást célzó lépéseket.
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A hatásvizsgálati lap egyszerûsítésének iránya

A tárcák által problémásnak ítélt mezôk egyszerûsítése/korrekciója

Láthatóság szempontjából korrigált lap
V1.1

kész

A hatásvizsgálati lap kibôvítésének irányai

Európai Uniós hatások vizsgálata

Korrupciós kockázatok vizsgálata

1. egyszerûsítési irány
Tárcák hatásvizsgálati 

beszámolói alapján

2. egyszerûsítési irány
Vezetôi visszajelzések alapján

1. bôvítési irány
KÁT értekezlet 

döntése alapján

2. bôvítési irány
KIM miniszter 

döntése alapján

A hatásvizsgálat egyszerûsítésének irányai

3.3.4. Kormányablakok 

A Magyary Program 11.0. kiemelt célként jelölte meg az ügyfelek igényeit és érdekeit fi gyelembe vevô, ügyfélközpontú szolgál-
tató mûködés kialakítását egységesen magas színvonalú, mindenki által hozzáférhetô szolgáltatások kialakításával.

A 29 Kormányablak 2011. január 3-ai megnyitását követôen 99 ügyintézési ablak – egyedülállóan hosszú fogadási idôben – 8.00-
20.00 óra között várja az ügyfeleket. A Kormányablak a fôvárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként mûködik. 

A Kormányablakok 2011 januárjában kezdték meg mûködésüket. 

– 2011 januárjától 2012. május 17-ig mindösszesen 358.856 ügyfél fordult a kormányablakokhoz. 
–  havi összehasonlításban 2012. elsô négy hónapjában az ügyfélforgalom 53 %-kal növekedett az elôzô év hasonló idôszakához 

képest. 
– az ügyfél elégedettség 95% feletti. 

A kormányablakok ügyintézôinek kiválasztása szigorú követelmények szerint történt és felkészítésük során elsajátíthatták a 
minôségi szolgáltatáshoz szükséges szakmai és etikai ismereteket. A kijelölt út helyességét az ügyfelek visszaigazolták. A 29 
kormányablak egyértelmû elôrelépés annak érdekében, hogy az állam a nagy szolgáltatók által is eredményesen hasznosított 
módszereket és eszközöket tudatosan alkalmazó, versenyképes, korszerû ügyfélkapcsolati felülettel rendelkezzen.

Azonban a 29 kormányablak létrehozása az egyablakos ügyintézés általánossá tételének elsô üteme volt. A fejlesztés második 
fázisa a kormányablakok területi közigazgatás szintjén történô általános kiépítése, az egyablakos ügyintézési pontok közelebb 
hozása az állampolgárokhoz, lakhelyükhöz vagy munkahelyükhöz. 

A célzott fejlesztés kiterjed 

– a tartalomra (az államigazgatási ügyek köre), 
– az érintett szervezeti rendszerre (okmányirodák, mûködô ügyfélszolgálatok, MÁV, Posta),
– a földrajzi elhelyezésre (fôváros, megyeszékhelyek, megyei jogú várások, járási székhelyek, több egyéb város), 
– a fi zikai megjelenésre (egységes arculat), 
– a mûködésre (informatikai háttér és egységes folyamatok) és 
– a személyi állományra. 

Fontos kiemelni – hiszen az ügyfélszolgálat egyike a leginkább úgymond személyzet-intenzív közigazgatási eljárásnak, mû-
fajnak –, hogy 2012. szeptemberétôl a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében elindul a kormányablak ügyintézô képzés 
(6000 fôvel, szakirányú továbbképzési diplomát kínálva), ami önmagában is kivételes és jelentôs vállalkozás.

Az elérni kívánt célállapot

A kormányhivatalok szervezetében létrejönnek a járási hivatalok, amelyeknek szerves része a (járási, a fôvárosban kerületi) 
kormányablak.  2014-re összesen több mint 300 kormányablak fog mûködni mintegy 3000 ügyintézési ablakkal, ide értve 
az alkalmas vasúti pályaudvarokon létrehozandó kormányablakokat is. A kormányablakok számát a jelenlegi kapacitások ki-
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váltásán túl az okmányirodai hálózat egységeihez, valamint a telepítési helyek számához igazítás határozza meg. Egyidejûleg 
az intézhetô ügyek száma bôvül. Mindehhez egységes tudásbázis szolgálja majd ki az ügyfélszolgálatok munkatársait, hogy az 
általuk nyújtott szolgáltatás egységes legyen színvonalában és tartalmában egyaránt. A rendszer mûködésének költsége – az 
integrálandó ügyfélszolgálatok felszámolása után – alatta marad a jelenlegi, nagyon szétszórt, integrált és nem integrált szervek 
ügyfélszolgálatai együttes mûködési költségeinek. 

Az integrált ügyfélszolgálati rendszer kiépítése olyan nagyságrendû feladat, az MP 13.0-ban adunk tájékoztatást elvének fi -
gyelembevételével valósítható meg. A zavartalan mûködés érdekében mintegy egyéves idôtartamú átmeneti idôszakban a 
kormányablakok mellett a fôvárosi, megyei kormányhivatalok egyéb ügyfélszolgálatai is ellátnak ügyfélszolgálati feladatokat.

Jelenlegi kormányablak helyszínek

Lehetséges kormányablak helyszínek
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3.4. Személyzet

Az állomány elkötelezettsége 
Kiemelt jelentôsége van, hogy olyan nagy folyamat során, mint amit a MP végrehajtása jelent (akár a személyzeti igazga-
tás, akár az életpálya átalakításáról beszélünk), hogy tiszta és árnyalt kép álljon rendelkezésre az állomány hozzáállásáról, 
elkötelezettségérôl. Esetünkben szerencsére dinamikusan tudjuk vizsgálni a jelenséget, nevezetesen azonos mérés áll ren-
delkezésre 2008-ból.

22583 kolléga töltötte ki a kérdôíveket, amely egy ekkora alapsokaság tekintetében kiemelkedôen magas aránynak számít. 

A felmérés eredménye alapján a következô megállapítások tehetôk:
–  az elkötelezett munkatársak aránya 58%, amely szinte teljesen megegyezik a magyar átlaggal (57%), és jelentôs fejlôdést 

mutat, hiszen 2008-ban 40 % volt; 
–  az államigazgatás legnagyobb erôsségei a kollégák egymás felé irányuló kölcsönös tisztelete és megbecsülése, a fi zikai 

munkakörnyezet adottságai, és a munkafeladatok, amelyet a dolgozók közel kétharmada nap mint nap szívesen végez;
–  a benchmarkokkal való összehasonlításban (2008-as államigazgatási átlag, 2010-es magyar átlag) az említett erôssé-

geken túl a felsôvezetés, emberközpontúság, folyamatok és a közvetlen felettes területe is elônyösebb megítélés alá esett.

Fejlesztendô területként a juttatások dimenzió rajzolódik ki a legmarkánsabban (az eltérés a másik két eredménytôl 7 és 
31 százalékpontos).

Mint ahogy a bevezetôben írtuk, 2012 ôsze különösen érdekes idôszak a közigazgatás hangulata szempontjából (a kor-
mányzás a félidejéhez érkezett, ennyi idô után automatikusan „elfárad” egy kicsit az állomány), ezért is történik egy soron 
kívüli mérés, hogy a terhelési mélyponton is lehessen látni a kritikus pontokat. 
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Elkötelezettség Elégedettség

Államigazgatás 2008 40% 45%

Magyar átlag 2010 57% 62%

Államigazgatás 2011 58% 57%

Az elkötelezettség és elégedettség alakulása

A Jó Állam leginkább érzelmet és így ilyen-olyan emberi viszonyulást kiváltani képes megjelenése nem hivatalépület, a határo-
zatot tartalmazó papír vagy képernyô, hanem a kormánytisztviselô, a hon- és rendvédelem hivatásos állományú tagja, annak 
szakmai és emberi hozzáállása, gesztusai, magatartása. Természetesen ebben az összevetésben a közigazgatásról beszélünk, és 
nem vesszük ide a politikai, politikusi kommunikációt. A Jó Állam elvét leginkább a meghatározott stabil, közjogi alapokon álló 
közszolgálat kialakítása szolgálja. Ezen cél megvalósítása érdekében a jogalkotó megteremtette a közszolgálati életpálya önálló, 
munkaviszonytól elkülönült szabályozásának alapját az Alaptörvény 17. cikk 5. bekezdésének elfogadásával. Az Alaptörvény 
felhatalmazása alapján az Országgyûlés a közigazgatási és igazságügyi miniszter elôterjesztésére megalkotta a közszolgálati 
tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX. törvényt, a közszolgálat alaptörvényét, amely 2012. március 1-vel új alapelven új kere-
teket ad. A közösen értelmezhetô közszolgálati életpálya program keretében összehangoltuk a közigazgatási, a rendészeti és a 
honvédelmi életpályákat, és – mintegy húsz éves hiányt pótolva – megalkottuk a Kormány Személyzeti Stratégiáját.

A kormányzati személyzetpolitikának két területét neveztük meg az MP 11.0-ban:
– egyfelôl az irányítást, személyügyi igazgatást, mint rendszerszintû megközelítést,
– másfelôl pedig a közszolgálati életpálya tartalmi elemeinek kialakítását, mint az egyéni személyes megközelítést. 

Ennek elemeit tételesen áttekintette az MP 11.0, ehhez képest a kiemelt beavatkozásokat, folyamatban lévô fejlesztéseket vesz-
szük számba az MP.12 jelen fejezetében.

3.4.1. Személyzeti igazgatás

3.4.1.1. Rendszerirányítás

Érdemes áttekinteni az államigazgatás hivatásrendjeit, illetve az egyes hivatásrendek fôbb jellemzôit:

honvédelem rendvédelem kormánytisztviselôk köztisztviselôk

törvény 2001. évi XCV. 1996. évi XLIII. 2011. évi CXCIX. 2011. évi CXCIX.

esküszöveg részlet
„Magyarország… 

függetlenségét életem 
árán is megvédem”

„kötelezettségemet 
életem kockáztatásával is 

teljesítem”

„tisztségemet a 
magyar nemzet javára 

gyakorolom”

„tisztségemet a 
magyar nemzet javára 

gyakorolom”

létszám 23.000 65.000 68 000 43.000

szervezeti hatály honvédelmi szervek rendvédelmi szervek államigazgatási szervek önkormányzati és 
alkotmányos szervek

stratégiai központ HM BM KIM KIM

módszertani 
központ

- BM OKTF KIH KIH

önbecsülési 
központ

- Magyar Rendvédelmi 
Kar

Magyar 
Kormánytisztviselôi Kar -

képzési központ Nemzeti Közszolgálati Egyetem

A kormányzati személyzeti rendszer irányításának a következô szintjeit határozhatjuk meg a kormánytisztviselôk esetében az 
új törvény adta feladat megosztás szerint:

a)  Stratégiai központ (Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium), amely a Kormány közigazgatási személyzet-
politikájáért viselt felelôssége keretében:
– kidolgozza a kormányzati személyzeti stratégia fô irányait, elôkészíti a közszolgálatra vonatkozó jogi szabályozást;
– támogatást nyújt a közszolgálatra vonatkozó szabályozás egységes alkalmazására;
– ellenôrzi a közszolgálati jogszabályok alkalmazását;
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–  felelôs az egységes személyügyi nyilvántartási és az integrált emberi erôforrás gazdálkodási rendszer mûködéséért;
–  képviseli a Kormányt a Közszolgálati Érdekegyeztetô Fórumban, mûködteti a Kormánytisztviselôi Döntôbizottságot;
–  irányítja a közigazgatási képzést, továbbképzést, átképzést és vezetôképzést.

b) Módszertani központ (Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal), mely közszolgálati módszertani tevékenysége 
keretében:

– ellátja a kiválasztással, a toborzással, a Magyar Közigazgatási Ösztöndíj Programmal kapcsolatos feladatokat;
–  ellátja az integrált humánerôforrás-gazdálkodást támogató humáninformatikai rendszerrel kapcsolatos feladatokat,
–  módszertanilag kialakítja a közigazgatási továbbképzési, vezetôképzési és vizsgarendszert, és ellátja az ezzel kapcsolatos 

feladatokat;
–  javaslatot tesz a munkakör alapú rendszerre, a teljesítménymenedzsment rendszerre és a belsô karrier és tehetségme-

nedzsment rendszerre.

c) „Önbecsülési központ”: Magyar Kormánytisztviselôi Kar

Elnökség

- elnök 

- alelnökök  
(legfeljebb 5 fô)

- fôtitkár

Országos  
Pénzügyi  
Ellenôrzô  
Bizottság

Elnökbôl és  
5 tagból áll

Országos  
Etikai  
Bizottság

- tagjainak számát 
Alapszabály  
határozza meg

Országos  
Közgyûlés

- 80 tag

megválasztja

megválasztja

megválasztja

Elnök

Fôtitkár

Területi közgyûlés

KORMÁNYTISZTVISELÔK (68 ezer fô)

Titkárság

Területi elnökség

(elnök, alelnök,  
TEB elnöke)

Területi Etikai  
Bizottság

a 
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ye

i  
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Hatáskörök:

1. Érdekképviselet, érdekvédelem, tisztviselôi jogvédelem

2.  Kormánytisztviselôi Hivatásetikai Kódex kialakítása, etikai eljárás lefolytatása

3.  Alapszabály, SZMSZ megalkotása, tagnyilvántartás, pályázatok, szakmai 
kiadványok, költségvetés megalkotása

4.  Vizsgáztatásban és továbbképzésben részvétel megfigyelôként (OKV, KTK)

5.  Jóléti, szociális és egyéb kedvezményes szolgáltatások nyújtása
6.  Feladat- és hatáskörét érintô bármely kérdésben az állami szerv vezetôjéhez 

fordulhat, tájékoztatást, adatot, állásfoglalást kérhet, javaslatot tehet, intéz-
kedést kezdeményezhet

Állami felügyelet

Ügyészség: törvényességi ellenôrzési jogkör
gyakorlása

Közigazgatási minôségpolitikáért és személyzet-
politikáért felelôs miniszter az Országos Közgyû-
lés ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

ta
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A Magyar Kormánytisztviselôi Kar mûködése
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d) Képzési központ (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), amely ellátja a közszolgálati tisztviselôk képzésével, továbbképzé-
sével, átképzésével, valamint a közigazgatási vezetôképzéssel kapcsolatos feladatokat.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) 2012. január 1-jén jött létre a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Budapesti 
Corvinus Egyetembôl kiváló Közigazgatás-tudományi Kar és a Rendôrtiszti Fôiskola átalakulásával, a felsôfokú közszolgálati 
szakemberképzés bázisintézményeként, az érintett intézmények általános jogutódjaként.

NKE szervezeti felépítés

A jogelôd intézmények átalakulásának célja, hogy a közszolgálaton belül a honvédelem, a polgári közigazgatás, a rendészet 
és a nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományában a hivatástudat és a szakértelem erôsítése az összehangolt és terve-
zett utánpótlásképzésen, a közszolgálati felsôfokú szakemberképzés pedig egységes intézményi bázison alapuljon. A létesítés 
tekintetében kiemelt cél, hogy az egyetem az érintett hivatásrendek erôsségeinek kiemelésével, az erôforrásokkal hatékonyan 
gazdálkodva mûködjön, továbbá meghatározó szerepet játsszon az életpálya és elômeneteli rendszerben egyaránt. Az egye-
tem fenntartói jogait a Fenntartói Testület (FT) útján a honvédelemért, a közigazgatás-fejlesztésért és a rendészetért felelôs 
miniszterek közösen gyakorolják. Az FT-t féléves rotációban az egyik tag mint ügyvivô vezeti, az FT állandó meghívottja a 
külügyminiszter képviselôje.

Ludovika lovas látványterv
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Az NKE kiemelt fejlesztési céljai:

1.  minden szakterületen a tudományos, doktori 
szintû képzés kiépítése,

2.  az állam- és jogtudományon belül, az állam-
tudomány elsôszámú magyarországi szellemi 
mûhelye,

3.  a folyamatosan megújuló oktatói állománnyal 
nemzetközi szintû és beágyazottságú, gyakor-
latorientált képzési rendszer kiépítése,

4.  a kormányzat számára meghatározó alap- és 
alkalmazott kutatási háttér biztosítása,

5.  a kiemelkedô közigazgatási, rend- és honvé-
delmi kollégák számára a tudományos szak-
mai kibontakozás intézményi terepe,  

6.  a kormányzati elvárások szerint az új ki-
hívásoknak megfelelôen világviszonylatban 
élvonalbeli képzési kínálati elemek meghatá-
rozása (e-közgazgatás, cyberdefence, esély-
egyenlôség), 

7.  a teljes államigazgatási személyzet magas 
színvonalú képzési  kiszolgálása (alap és szak-
vizsgáztatás, továbbképzés),

8. Ludovika campus megvalósítása.

Látható a jelmondat érvényesülése: 
„A HAZA SZOLGÁLATÁBAN”.

A karok jelmondatai az adott kar elkötelezettsé-
gét és szakmaiságát fejezik ki. 

Hadtudományi és Honvédtisztképzô Kar: 
A hazáért mindhalálig!

Közigazgatás-tudományi Kar: 
Pro Publico Bono.

Rendészettudományi Kar: 
Sub Lege Libertas. 

További látványtervek és információk a projekttel kapcsolatban a http://campusprojekt.uni-nke.hu/ oldalon érhetôk el.

3.4.1.2. Személyzeti felfeszítés

A személyügyi felfeszítés jelenleg rendelkezésre álló fôbb eszközei:

–  kötött létszámgazdálkodás, amellyel kapcsolatban látni kell, hogy már a 2013-as költségvetés vonatkozásban áttekintésre 
kerül az egyes szervezetek feladatarányos engedélyezett státusz száma, és az ezzel kapcsolatos egyenetlenségek okainak fel-
tárása (hiányzó, betöltetlen helyek, elöregedô állományrész etc.). Ezzel együtt érdemes elvégezni a „Szervezet” fejezetben írt 
jogállás változásból indokolt felszereléseket munka vagy éppen közalkalmazotti jogviszonyból kormánytiszviselônek;

–  a munkáltatói jogok egységes kialakítása (Kttv. 259. §), a munkáltatói jogköröket teljes körûen és könnyen kezelhetôen be-
mutató mátrix alapján kerül kiadásra az ezt szolgáló KIM rendelet, amely így mind a kormánytisztviselô, mind a munkáltatói 
jogkört gyakorlója számára egyértelmû alkalmazást biztosít. Itt kell megjegyezni, hogy ehhez hasonlóan kedvezô, azaz igé-
nyes és egységes jogalkalmazás elôsegítését szolgálja majd a Kormánytisztviselôi Döntôbizottság mûködése; 

–  kötött kinevezési és kifogásolási rend. Ebben a kérdésben a rendszer lényegében kisebb átmeneti zökkenôktôl (a közigazga-
tási államtitkári poszt átmeneti megszüntetése) eltekintve több évtizede lényegében változatlan. Új elem a KIM közigazga-
tási államtitkárának kifogásolási joga, ezzel kapcsolatban Alkotmánybíróság 1008/B/2010. számú határozatában kimondta, 
hogy a kifogásolás jogintézménye nem áll ellentétben a miniszter ágazati irányító tevékenységével, nem sérti a miniszteri fele-

A Ludovika most

Ludovika látványterv
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lôsség elvét. A kormányzati struktúra kialakítása során a Kormány szabadon rendelkezhet úgy, hogy a központi közigazgatás 
vezetôi tekintetében egységes személyzetpolitikát alakít ki, a kifogásolás intézménye ennek eszköze;

–  Kormányzati Személyügyi Szolgáltató Rendszer kiterjesztése és alkalmazása. Ez a vártnál lassabban kiépülô rendszer – a be-
vezetett egységes és kötelezôen karbantartandó életrajz sablonnal együtt – képes ténylegesen lehetôvé tenni, hogy a jelenleg 
68.000 kormánytisztviselô és a járásokból átvételre kerülô további 14.000 kormánytisztviselô felett valódi rendszerirányítás 
valósuljon meg, könnyen alkalmazható módon, vezetési szintû hozzáférésekkel, rendszerszintû statisztikákkal és modellezési 
lehetôséggel (pl. képzés, vezénylés, rendkívüli felvétel), egységes és hibátlan iratmintákkal (amely jelentôs létszám megtakarí-
tással jár) és egyben a munkáltatói jogok tényleges gyakorlása (egységes és hézagmentes munkaidô nyilvántartás) érdekében.

A hatékony személyzeti igazgatás és gondoskodó elbocsátás sikeres példája a Karrier Híd

A Kormány célkitûzései között kiemelt helyet foglal el a közigazgatás teljes szervezeti megújítása, takarékosabb, átlátha-
tóbb, hatékonyan mûködô hivatali struktúra létrehozása. A folyamat részeként fogadta el a Kormány az 1004/2012. (I.11.) 
Korm. határozatot (a továbbiakban: Határozat), amely a kormányzati létszámcsökkentés kereteit és az érintett szerveze-
teket határozta meg. 

A kormány a „gondoskodó elbocsátás” szellemében, a személyügyi intézkedésekkel párhuzamosan elindította a Karrier Híd 
Programot (a továbbiakban: Program), amely a létszámleépítésben érintett alkalmazottak számára a magánszektorban 
történô elhelyezkedéshez nyújt segítséget. A Program „hidat” épít a tapasztalt közszolgálati szakemberek és a munkaerôpiac 
közé: munkát kíván biztosítani a közszolgálatból elbocsátott, de továbbra is dolgozni kívánó szakembereknek.

A Program célja, hogy személyre szabott tájékoztatással, illetve állásközvetítési szolgáltatásokkal segítséget nyújtson a köz-
szolgálatból elbocsátott, felkészült és tapasztalattal rendelkezô szakemberek számára karrierjük további állomásának meg-
találásához, a piaci és civil szférában történô elhelyezkedésükhöz. A munkáltatók ösztönzését szolgálja, hogy a Programban 
résztvevô személy foglalkoztatása esetén 1 éven keresztül foglalkoztatói kedvezményt vehetnek igénybe. A Programban való 
részvétel önkéntes és ingyenes, melynek feltétele a regisztráció. A regisztrációra a Karrier Híd Programban való részvétel 
további feltételeirôl, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról szóló 
8/2012. (IV. 21.) NGM rendelet alapján 2012. május 31-ig kerülhetett sor. 

Kiemelést érdemel, hogy a program megindításával elôször indult központi, kormányzati szinten koordinált program az 
elbocsátottak támogatására. A korábbi kormányok kizárólag munkaerô-piaci programokkal segítették az érintetteket. 
A legutóbbi, 2006. július 17-tôl 2008. szeptember 30-ig tartó közszolgálati leépítés a jelentôs pénzügyi források igénybevé-
tele mellett sem nevezhetô eredményesnek. Az összehasonlító táblázat jól mutatja, hogy a Karrier Híd Program idôarányos 
mutatói már most lényegesen jobbak, mint a korábbi kormányzati leépítés záró adatai. A jelenlegi Programba regisztrál-
hattak az érintettek már a felmentési idôszakuk fennállása alatt, ezzel is lehetôséget teremtve az intenzív állásközvetítésre. A 
Program, képzési költségek nélkül is lényegesen magasabb elhelyezkedési arányt mutat, mint a korábbi program, amelyben 
837 fô részesült képzési támogatásban, ugyanakkor csak 211 fô tudott elhelyezkedni.

A Programról az érintettek elôször munkáltatójuktól kapnak tájékoztatást. A további személyes tájékoztatás, illetve a re-
gisztráció a lakóhely szerinti illetékes munkaügyi kirendeltségen történik.

Összehasonlító táblázat

Program Létszám (fô)

Regisztráltak/
adatlapot kitöltôk Elhelyezkedettek

fô létszám 
%-a fô létszám 

%-a
regisztráltak 

%-a

I.

8793

2075 23,5 211 2,4 10,1Helyi 
közigazgatás

Központi 
közigazgatás

6370 2423

Karrier Híd 
Program (II.)

Központi közigazgatás
1489 50,2 368 12,4 24,7

2965

 a 2006. július 17-tôl 2008. szeptember 30-ig tartó kormányzati létszámleépítésrôl (I.) 
és a 2012. január 11-tôl induló Karrier Híd Programról (II.)
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3.4.2. Életpálya

3.4.2.1. Hivatásetikai normák

A hivatás etikai normarendszer alapja és egy kormánytisztviselô életpálya ünnepélyes nyitánya az eskütétel, amely az új egysé-
ges esküszöveg szerint három kötelezettséget nyilvánít ki, amely egyben a hivatás legszélesebb kerete:

1. Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hû leszek; 
2. jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; 
3. tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.

A közszolgálati tisztviselôkrôl szóló törvény ezen túlmenôen meghatározza a közszolgálatban dolgozókkal szemben támasztott 
alapvetô hivatásetikai követelményeket. Ezek alapján a közszolgálati tisztviselô:

–  köteles a köz szolgálatának elsôdlegessége és a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalom fenntartásának szem elôtt tar-
tásával eljárni;

–  jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszemûség és a tisztesség elvének megfelelôen kell eljárnia, kölcsö-
nösen együtt kell mûködnie, továbbá nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a másik fél jogát, jogos érdekét sérti;

–  kötelesek munkatársait minden olyan tényrôl, adatról, körülményrôl, vagy ezek változásáról tájékoztatni, amely a köz-
szolgálat létesítése, valamint az e törvényben meghatározott jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése szempontjából 
lényeges;

–  számára tilos a rendeltetésellenes joggyakorlás;
–  munkaidején kívül sem tanúsíthat olyan magatartást, amely – különösen munkakörének jellege, a munkáltató szervezetében 

elfoglalt helye alapján – közvetlenül és ténylegesen alkalmas munkáltatója helytelen megítélésére, az általa betöltött beosztás 
tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalomnak, valamint a közszolgálat cél-
jának veszélyeztetésére;

–  köteles megtartani a minôsített adatot.

A fenti elvárások alapján rögzíteni tudjuk, hogy a jogszabályi keretek is a Magyary Program jelmondatában: „A Haza üdvére 
és a Köz szolgálatában”, tömörített gondolatot fejtik ki. 

A Magyar Kormánytisztviselôi Kar (továbbiakban: MKK) egyik kiemelt feladataként írja elô a Kttv., hogy megalkossa a Kor-
mánytisztviselôi Hivatásetikai Kódexet, amely a törvényi szabályokon túlmenôen rögzíti az általánosan elvárható további ma-
gatartási szabályokat. A helyi önkormányzatok és az autonóm szervek hivatalai a törvényi keretek között maguk alkotják meg 
az etikai szabályzataikat. 

3.4.2.2. Munkakör-alapú rendszer

A kormány erôs szándékát jelzi, hogy a jelenlegi szabályozást a személyzetpolitika tekintetében egy munkakör alapú, karrier 
utakat biztosító, átképzésekkel könnyen átjárható, az egyes munkakörök érteke szerinti bérezést, és az alkalmazottak munka-
morálját és teljesítményét nyomon követô rendszerré alakítsa át.

A munkakör-alapú rendszer kialakításának eszköze a munkakörelemzés. A munkakörelemzés alkalmas arra, hogy a munka-
köröket karrier utak szerint csoportosítsuk és munkakörcsaládokba rendezzük, illetve megadott szempontok alapján rangsorba 
állítsuk, és meghatározzuk a közigazgatás számára relatív értéküket. Szükséges, hogy egységes munkaköri leírások érvénye-
süljenek a közigazgatásban, ezért a munkakörök feladatai és kompetenciái alapján meghatározzuk a munkakörök teljesítmény 
követelményeit, a munkakör betöltéséhez szükséges képzési szükségleteket.

A közigazgatási munkakör-elemzésnél a legismertebb és egyben legelismertebb munkakör-elemzési és értékelési módszertant, 
a HAY módszertant vettük alapul, amelynek lényege, hogy bemutassa az egyes munkakörök hogyan járulnak hozzá a szerve-
zeti célok eléréséhez. Hay elemzési és értékelô módszert (Hay Guide Chart Method) a világ számos közigazgatásában (pl. Nagy 
Britannia, Írország, Portugália, Ausztria, Belgium, Új-Zéland) alkalmaznak. 

A módszertan alapján lezárult a kijelölt szervezeteknél az 1000 reprezentatív munkakör elemzése és értékelése, az elemzett 
munkakörök profi ljainak meghatározása, azok munkakörcsaládokba, illetve karrier-utakba való rendezése. A beérkezett ada-
tok feldolgozása jelenleg is folyamatban van.
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Ütemezés:

2012. december: teljes szervezeti struktúrára szervezeti és munkaköri elemzések, értékelések elvégzése;
2013. január–július: új munkaköri rendszer fokozatos bevezetése, a funkciók összhangját
2013. szeptember–december: konszolidációs idôszak tapasztalatok feldolgozása
2014. január: új, munkakör alapú illetményrendszer bevezetése
1000 munkakör pilot jellegû vizsgálata lezárult, szeptemberben kormánydöntés.

munkakör alapú, 
nyílt rendszer

életpálya alapú, 
zárt rendszer

Keretrendszer 
megalapozása

besorolás

Rendszeren belüli 
és kívüli (piaci) 
összehasonlítás A munkakörök 

közötti kapcsolatok 
megértése Lehetséges 

karrierutak 
meghatározása 
(pl. szakértôi és 
vezetôi)

A struktúra 
hiányosságai-
nak feltárása

ösztönzés

elôléptetés tervezés

karrierfejlesztés
Szervezeti 
elemzés

Új 
közszolgálati 

rendszer

A munkakör-elemzés és értékelés lehetséges alkalmazási területei

Figyelemmel arra, hogy a magyar közigazgatás, már túl van egy sikertelen munkakör alapú rendszer bevezetési kísérleten, 
fontos a kudarc két beazonosított oka mentén már most rögzíteni az elvárásokat. Egyrészt a munkaköri rendszernek nem sza-
bad elaprózódnia és szétfolynia, azaz kiindulva az MP 11.0-ban meghatározott négy alaptípusból (vezetô, mérnök, ügyvéd, 
katona) lényegében ezt kell további 7-7 altípusra bontani, azaz az értelmezhetô keret a hozzávetôlegesen 200 munkakör a több 
mint 100.000 közszolgálati tisztviselô vonatkozásában. A másik fontos elôfeltétel, hogy három, munkaköröket meghatározó 
szabályrendszer rendelkezésre álljon és a munkáltatók számára értelmezhetô legyen, azaz használható módon rendelkezésre 
kell állnia egyrészt az állami feladat-kataszternek, másrészt a belsô szervezeti és mûködési szabályzatoknak, harmadrészt a 
munkáltatói rendszert leíró ún. munkáltatói mátrixnak.   

3.4.2.3. Kiválasztás

A Nemzeti Közigazgatási Intézet a 2011., majd pedig a 2012. évben sikerrel szervezte meg a Magyar Közigazgatási Ösztön-
díjprogramot, amelynek célja szakmailag elhivatott, idegen nyelveket beszélô, külföldi közigazgatási tapasztalattal is rendel-
kezô, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett szakember-utánpótlás biztosítása. A program két fô szakaszból áll, az elsô hat 
hónapos szakmai gyakorlat a hazai központi közigazgatás, a második az Európai Uniós országok központi közigazgatásának 
megismerését szolgálja. Az elsô Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programra 2011-ben 1500 fô jelentkezett, közülük 270 fô 
kiválasztására került sor. A program keretében 25 országban szereztek nemzetközi közigazgatási gyakorlatot a résztvevôk, leg-
többen (56 fô) Németországban ismerhették meg az igazgatási tevékenységet. A programot 226 fô fejezte be sikeresen, közülük 
a Miniszterelnökség és a tárcák 210 fôt pályakezdôként, emellett 20 fôt a roma program keretében foglalkoztat.

A 2012-es ösztöndíjas programra, amely jelenleg félidejénél tart, 650 fô jelentkezôbôl 150 fôt választottak ki. 

A közigazgatás rendszerében új, de egyre hangsúlyosabb a személyzeti képességek közül, hogy bizonyos állások tekintetében 
ténylegesen úgymond „fejvadászatra” van és lehet szükség, ami nem pusztán a pályáztatás egyik alfaja, hanem külön mód-
szertani és szervezetfejlesztést igényel majd a kormányzati személyügyi központban (KIH) és a NKE-ben. A célzott kormány-
tisztviselô keresés korosztályi kezdete, hogy meg kell oldani, hogy az állam a nagyvállalatokhoz hasonlatosan, csak annál széle-
sebb körben már a felsôoktatásban megkeresi, megszólítja, adott esetben kipróbálja a legtehetségesebb, a nemzet szolgálatára 
eltökélt fi atalokat. Ezzel kapcsolatban példaértékû az informatikai szakemberek toborzása érdekében az érintett egyetemekkel 
elindult együttmûködés.  

Végezetül alkalmazni lehet – és ez is külön életpálya modellezést kíván –, hogy fôleg a sorkatonai szolgálatot már nem teljesítô 
korosztályok esetében meghatározott kiemelt feladatra a megfelelô egzisztenciális helyzetben lévô, elismert szakemberek nem 
kívülrôl adnak valószínûleg értékes tanácsot, hanem bevonulnak, felszerelnek és közvetlen személyes felelôsséggel (kötelezett-
ségvállalás) és példamutatással adják le a szaktudásokból fakadó energiát. 2010 májusa óta számos ilyen ún. „behívás” történt 
és kifejezetten jók az eredmények, azaz új megközelítés számos, régóta lehetetlennek hitt feladatot oldott meg.     
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3.4.2.4. Értékelés

Az új bázisra helyezett teljesítményértékelési rendszer alapvetô célja a közszolgálati tisztviselôk teljesítményének javítása révén, 
a munkájuk végzéséhez szükséges kompetenciák (ismeret, tudás, készségek, képességek, szociális szerepek, én-kép, személyi-
ségvonások, motiváció) fejlesztésével a szervezet célkitûzéseinek eléréséhez hathatósan hozzájárulni, alapvetô feladata pedig 
– az értékelési tényezôk, valamint a mérési és az értékelési módszerek kombinált alkalmazásával – annak megállapítása, hogy 
a közszolgálati tisztviselô milyen mértékben és eredménnyel járult hozzá a szervezet céljainak eléréséhez.

Az egyéni kiemelt teljesítménykövetelményeket alapvetôen a munkaköri leírás alapján, másodlagosan a munka-magatartás-
értékelés alapján kell meghatározni, amely átfogó képet ad az értékelt munkaidô-kihasználásáról, szakmai képességérôl, teher-
bírásáról, rendezettségérôl és – vezetôk esetében – az erôforrásokkal való gazdálkodásáról. Lehetôséget teremt a rendszer az 
ajánlott formában alkalmazható értékelési modulok alkalmazására is. Az ajánlott (választható vagy opcionális) kategóriába 
sorolt értékelési modulok bármelyikét az érintett szakterület, tárca vezetôje a kötelezôen alkalmazandó értékelési modulok so-
rába emelheti és meghatározhatja igénybevételük szabályait, valamint a részértékelések idejét is.

Az egyéni teljesítmény részértékelése Az egyéni 
teljesítmény

 év végi

A minôsítés 
következményei

Minôsítése

Munkaköri leírásból 
meghatározott egyéni 

teljesítmény-követelmények 
részértékelése

Szervezeti célokból 
lebontott egyéni 

teljesítmény-követelmények 
részértékelése

Fejlesztés
- munkavégzéshez kötôdôek
- munkavégzésen kívüliek

- tehetségmenedzsment

Év közben kapott
többletfeladatok
részértékelése

Életpálya tervezés
- szakértôi és vezetôi 
utánpótlási adatbank,

- rendkívüli elôresorolás

Egyéb tartalmú
teljesítmény-követelmények

részértékelése 

Teljesítmény-ösztönzés
- alapilletmény emelése

- jutalom
- címadományozás

- kitüntetés

Kompetencia-megfelelés
részértékelése

(az átjárást biztosítja)

Negatív 
jogkövetkezmények

- alapilletmény csökkentése
- jogviszony megszüntetése 

(felmentés)

Munka-magatartás 
részértékelése

Kötelezô értékelési modulok Ajánlott értékelési modulok

A teljesítményértékelés menete

A teljesítmény-értékeléssel szemben támasztott elvárás – kiindulva a korábbi rendszer fô gyengeségeibôl, nevezetesen, hogy túl 
hosszúak az idôközök, bonyolult és formális –, hogy gyakrabban, egyszerûen és ténylegesen végre lehessen hajtani. Az alábbi 
ábra a jelenlegi ún. szakértôi vita anyag javaslatát írja le, azaz mint egy lehetséges megoldást.  
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egyéni 
teljesítménykövetelmények 
részmérése és/vagy értékelése

a munka-magatartás 
negyedik részértékelése

a munka-magatartás 
harmadik részértékelése 

egyéni kiemelt 
teljesítménykövetelmények 

meghatározása a munkaköri 
leírás alapján

a munka-magatartás 
elsô részértékelése 

a munka-magatartás 
második részértékelése

negyedik 
negyedévi 

részértékelés és 

MINÔSÍTÉS
(december)

harmadik 
negyedéves 

részértékelés 
(szeptember)

egyéni 
teljesítmény-
követelmények 
meghatározása 
(február)

elsô negyedéves 
részértékelés 
(március)

második 
negyedévi 
részértékelés 
(június)

Teljesítményértékelés éves lefolyása

3.4.2.5. Elômenetel és javadalmazás

A munkaköri rendszer bevezetésének alapvetô jelentôségû eleme az elvégzett teljesítmény és a munkakör jellegét honoráló 
munkaköri pótlék bevezetése. A közigazgatásban jelenleg alkalmazott illetményrendszer keretei között az illetmény mértékére 
ugyanis nem az elvégzett feladatok jellege és sajátosságai, hanem elsôsorban a foglalkoztató szervezeti hierarchiában betöltött 
szerepe van döntô hatással az illetménykiegészítés útján.

Dimenzió Probléma, helyzet Javaslatok, lehetôségek

I. Illetmény Illetményalap befagyasztása, 
illetménykiegészítések eltérése

Túlmunkavégzés nem jelenik meg az 
illetményben

Illetménykiegészítések konszolidációja, 
munkakörhöz kötôdô illetmény

Túlmunkavégzés jutalmazása/ kényszerített 
minôségi csere

II. Béren kívüli juttatások (cafetéria) Maximalizált keret, kötelezôség Kormánytisztviselô kártya, célzott 
fogyasztás és költségvetési teher nélkül 
elérhetô kedvezmény

III. Egyéb szociális, jóléti, kulturális, 
egészségügyi juttatások

Pályázat útján
Munkáltatói döntés alapján
Visszatérítendô és vissza nem térítendô 
juttatás is lehet

Vissza nem térítendô juttatás csak 
teljesítmény alapján adható, szociális 
alapon csak visszatérítendô támogatás 
kiosztása lehetséges

IV. Teljesítményösztönzô juttatások Nincs teljesítményértékeléshez kötve Egyéni teljesítmény értékelése alapján

Túlmunka kifi zetése Jutalom

Alapelv Mennyiség Minôség (teljesítményértékelés)

Probléma Nem ellenôrizhetô (tényleg dolgozik-e, aki 
sokáig bent van?)

Teljesítményellenôrzéssel mérhetô

Minôségi csere Nem alkalmas minôségi csere 
érvényesítésére

Lehetôséget ad minôségi cserére

A személyzeti rendszer problémái

Megjegyzendô, hogy az illetménykiegészítés rendszere a kezdeti idôszakokban egységesebb szabályozást tartalmazott. Az ál-
lamszervezeti hierarchiát követve a legmagasabb (50%) mérték a központi közigazgatási szervek mellett az autonóm szervek-
nél alkalmazott köztisztviselôkre is irányadó volt. Az elmúlt kormányzati idôszakokban az erôteljes ágazati érdekérvényesítés 
miatt az illetménykiegészítések egységes rendszere megbomlott, s az általános szabályoktól eltérô, gyakran a szervezeti hierar-
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chiát fi gyelembe nem vevô magasabb (80%) mérték jelent meg. Az illetménykiegészítések mértékében az egységes szemlélet a 
közigazgatás területi és helyi szervezetei tekintetében sem érvényesül.

A kialakult indokolatlan egyenetlenségek megszüntetésére hoz megoldást a munkakör alapú rendszer, és ez teszi majd lehetôvé 
azt is, hogy a jelenlegi közvállalati foglalkoztatások helyett számos munkakörben, szakmában (pl. informatikus) ténylegesen 
kormánytisztviselôk járjanak el.

Szervtípus/szerv I. besorolásúak illetménykiegészítése 
központi szinten

80% 50% 35%

Alapjogi intézményrendszert megtestesítô szervek

- Állami Számvevôszék X

- Alapvetô Jogok Biztosának Hivatala X

- Köztársasági Elnöki Hivatal X

- Országgyûlés Hivatala X

- Alkotmánybíróság Hivatala X

Önálló szabályozó szervek

- Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete X

- Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság X

Autonóm államigazgatási szerv

- Közbeszerzések Tanácsa X

- Egyenlô Bánásmód Hatóság X

- Gazdasági Versenyhivatal X

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatala X

Egyéb autonóm szervek 

- MTA Titkárság X

- Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára X

- Magyar Mûvészeti Akadémia X

Miniszterelnökség, minisztériumok X

Kormányhivatal jogállású szerv

- Központi Statisztikai Hivatal X

- Magyar Energia Hivatal X X

- Országos Atomenergia Hivatal X

- Nemzeti Fejlesztési Ügynökség X

- Nemzeti Adó-és Vámhivatal (külön tv. szerint) X

- Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala X

Központi hivatalok (20) X X

Fôvárosi/megyei kormányhivatal X

Munkaköri pótlékok az államigazgatási szerveknél jelenleg

Vizsgálat és kidolgozás tárgyát képezi, hogy az egész személyzeti állomány tekintetében egyfajta közös „prémium elvárásként” 
a javadalmazás egyik eleme egy jól mérhetô és a ténylegesen a közigazgatás teljesítményével összefüggô mutatóhoz legyen 
kötve, aszerint változzon. Ilyen ország szintû lehet a GDP változás, az államadósság és ilyen lehetne, amennyiben megfelelôen 
számszerûsíthetô, „Jó Állam index”. 
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3.4.2.6. Képzési, továbbképzési és vizsgarendszer

A közszolgálati tisztviselôk továbbképzése állami feladat, az állam a feltételrendszert biztosítja, a kormánytisztviselô számára 
a részvétel kötelezô. Az elfogadás alatt álló új rendszer szerint a kormánytisztviselô továbbképzési idôszaka négy év. A tovább-
képzések tervszerûen, az egyéni képzési tervek alapján a teljesítményértékelések fi gyelembevételével történnek. A tárgyévben 
a közigazgatási szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselôk és köztisztviselôk egyéni továbbképzési terveinek összesítése adja 
a közigazgatási szerv éves továbbképzési tervét. A Személyügyi Központ a munkáltatói terveket országos szintû továbbképzési 
tervvé összesíti, és mint megrendelô elsôsorban az NKE útján valósítja meg.  Bevezetésre kerülne a tanulmányi pontrendszer, 
ennek alapján a felsôfokú végzettséggel rendelkezô közszolgálati tisztviselônek a négyéves továbbképzési idôszak alatt legalább 
128 tanulmányi pontot, a középfokú végzettséggel rendelkezô közszolgálati tisztviselônek legalább 64 pontot kell teljesíteni. 
A tisztviselô a munkáltató egyetértésével és támogatásával a minimálisan elôírtnál több pontot is teljesíthet a továbbképzési 
idôszakban. Ennek megfelelôen a továbbképzések a felsôfokú végzettségûek esetében megnégyszerezôdnek, a középfokúak 
esetében megduplázódnak. A képzési kötelezettség képzési napokban kifejezve egy felsôfokú köztisztviselô esetében 4 nap/év, 
egy középfokú végzettségû köztisztviselô esetében 2 nap/év, amely így is az ún. versenyszféra és legtöbb ország (tovább)képzési 
elôírásaihoz képest alacsony értékûek. A továbbképzések két fajtáját különböztetjük meg. Egyrészt a közszolgálati tovább-
képzési programként általános közigazgatási ismeretekre, a szakvizsgára felkészülést szolgáló és a jogalkalmazást elôsegítô 
képzésekre, melyeket az Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejleszt és szervez, másrészt a szakmai továbbképzési programként a 
munkakörhöz kapcsolódó szakmai és kompetenciafejlesztô képzésekként, melyeket a munkáltató biztosít, ebben az esetben az 
NKE mellett indokolt esetben a felsôoktatási és felnôttképzési intézmények bevonása vagy belsô továbbképzése. 

Az új, tervezett egységes továbbképzési rendszer az államigazgatási, önkormányzati és az alkotmányos szervek hivatalaiban 
foglalkoztatottakra kiterjed, és – a minôsített képzési programok igénybevétele esetén – kapcsolódik a rendészeti és honvédelmi 
továbbképzésekhez is.  

3.4.2.7. Állami/munkáltatói gondoskodás

Az állami, munkáltatói gondoskodás keretében továbbra is kiemelt cél a kormánytisztviselôk számára – amennyiben az állam 
mint munkáltató erre hatékonyan képes (azaz a központi szervezés kedvezôbb mint az egyéni vásárlás) –  a lehetô legtöbb jóléti 
szolgáltatás bevezetése és folyamatos fenntartása. Ebben a körben tovább sikeresen valósultak és valósulnak meg a kormány-
tisztviselôi fecskeházak, a rendelkezésre álló ingatlanok immár gazdaságos mûködtetésével az üdültetés, az óvodai szolgáltatást 
mind többek részére tudtuk lehetôvé tenni. Végezetül tervezés alatt áll, mint ahogy ez egy hivatásrendnél morális elvárás, hogy 
kialakításra kerüljenek a pedagógus- és mûvész-otthonokhoz hasonlóan idôs, rászoruló, nyugalmazott kormánytisztviselô kol-
legák számára megfelelô elhelyezést biztosító otthonok, gondozóházak kialakítása. 
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Határozott elvárás és tapasztalat, hogy a Magyary Program törvényszerûen egyre szélesedô intézkedési terv része folyamato-
san  – és ne csak évente egyszer –  reagáljon a jogszabályváltozásokra, a fejlesztési programok elôrehaladására. Erre tekintettel 
a kormányzati portálon (magyaryprogram.kormany.hu/magyaryintezkedesiterv) egy, a nyomon követést és értékelést lehetôvé 
tevô felületet kerül megnyitásra, ahol a határidô mellett megjelenik külön oszlopban az elôrehaladás állásának leírása. Fontos 
megjegyezni, hogy az intézkedési terv –a korábbiak megôrzése mellett – kiegészült új, az MP 12.0-ban megjelenô feladatokkal, 
ezért az egyes intézkedések eredeti sorszámozása módosult.

1. melléklet

MAGYARY PROGRAM: OECD ÖSSZEFOGLALÓ A STRATÉGIAI ÉRTÉKELÉSRÔL

Kedvezô kezdés egy átfogó és szükséges reformhoz Magyarország központi közigazgatásában

Megkezdôdött egy  integrált és folyamatos reformtörekvés 

A Magyary Program egy integrált és ambiciózus reformprogramot hozott létre, ami a reformok elôrehaladtával folyamato-
san frissítésre kerül. Ez a Program magában foglalja az elért eredmények folyamatos ellenôrzését és frissítését, ami minden 
év júniusában kerül publikálásra. Kiemelendô, hogy a reformok esetében az egységes cél iránti elkötelezettség nem mindig 
érzékelhetô az OECD példái alapján, valamint a folyamat dinamikus jellege is említésre méltó.  A Program nem elfogult: 
a közigazgatás egy józan értékelésével kezdôdik, ami magában foglalja a korrupció témájával való foglalkozás szükségét is.

A stratégiai tervezés nagy fi gyelmet kap a Programban

A Magyary Program magában foglalja a szilárd elkötelezettséget a stratégiai tervezés iránt, annak érdekében, hogy egy kö-
vetkezetes keretstratégia és irány kerüljön meghatározásra a közigazgatás munkájáról. A Kormányzati Stratégiai Irányítási 
Rendszer célja, hogy a kormányzati stratégiai dokumentumokat harmonizálja és egy keretrendszerrel szolgáljon a stratégia 
végrehajtásához, valamint annak ellenôrzéshez. Alapvetô cél, hogy a minisztériumok és a hivatalok képesek legyenek a kor-
mányprogramot beépíteni mûködésükbe, valamint képesek legyenek összekötni a irányelveket, az intézményi és személy-
zeti irányelvekkel. Fontos tovbábbá a jobb célmeghatározás elôsegítése rövid- és középtávon, az erôforrások elosztásának 
javítása, az ellenôrzés, értékelés és a feladatok szükség szerinti intézése.  

A kormányzati struktúra ésszerûsítésében erôteljes elôrelépés tapasztalható 

Úgy tûnik, hogy a Magyary Program nagyon sikeres az állami struktúra leegyszerûsítésében, megváltoztatva egy olyan 
helyzetet, amely mûködésképtelen és eredménytelen volt. A cél egy fenntarthatóan mûködtethetô struktúra kialakítása, 
valamint a közszolgáltatási eljárások keretrendszerének a megerôsítése.  Az intézmények ésszerûsítése – beleértve a he-
lyi szintet is – egy lényegi feladata a Magyary Programnak. A kormány átalakító kezdeményezése nyomán tizenháromról 
nyolcra csökkent a minisztériumok száma, továbbá kevesebb mint felére csökkent a kormányzati szervezetek száma. Jelen-
tôs hatékonyságbeli javulás várható (habár az áttérési költségek igen magasak lehetnek). A feladatok megosztása, valamint 
összevonása jelentôs módja a szintek kiépítésének és a hatékonyság növelésének.

Elôrehaladás és az elmélyítés szükségessége a siker lehetôségeinek maximális kiaknázása érdekében

A stratégiai tervezés nem mûködhet, ha a megvalósítás elhanyagolt

A stratégiai tervezésnek nincs értelme, ha az nem mûködtethetô. A minisztériumoknak, hivataloknak és egyéb kormányzati 
szerveknek be kell építeniük a központi stratégiai terveket saját irányelveikbe és mûködési céljaikba. A Magyary Program-
nak ezen aspektusát meg kell erôsíteni. A kiindulási pont igen széttöredezett.  Túl sok  a stratégiai terv, és a kormányzati 
feladatok még nincsenek megfelelôképpen lefektetve a stratégiai tervezésben. Ezért szükségszerû a kulcsfontosságú kor-
mányzati szervek  jelenlétének biztosítása a fejlesztés és a stratégiai tervezés meghatározásában. A kormányzati szerveknek 
és a közszférában dolgozók számára lényeges, hogy megértsék, miért dolgoznak rövid-, közép-, és legfôképp hosszútávon, 
valamint, hogy képesek legyenek azonosulni a kormányzat kitûzött céljaival. A konzultációs, koordinációs és együttmûkö-
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dési mechanizmusok kiépítése a központi kormányzat, valamint a minisztériumok és az érintett kormányzati szervek kö-
zött elengedhetetlen jelentôséggel bír a fentebb említett célok elérésének érdekében. Ezek a  mechanizmusok ugyanakkor 
segíthetnek a politika és a közigazgatás közti kapcsolat erôsítésében.  Az irányvonalak elérésében jelentôs visszacsatolásnak 
számít a közigazgatás tanácsainak, véleményének kikérése az eljárások alkalmazásában, beépítésében. 

Túlzott hangsúly esik a feladatokra, folyamatokra és a szervezésre, illetve túl kevés nyomatékot kapnak a stratégiai kime-
netelek, a teljesítmény mérése és kiértékelése

A Magyary Program a feladatokat, az eljárásokat, és a szervezést emeli ki, amelyek jelentôsek, azonban végsô soron csak 
egy eszközt képeznek a cél, a stratégiai és politikai célkitûzések megvalósítása felé. Amennyiben a közpolitikai tervek meg-
valósítása és értékelése a cél, kritikus a mérhetô célpontok, kimenetelek és eredmények azonosítása. Példának okáért, nem 
léteznek meghatározott elvárások a közszolgáltatások szintjét és minôségét illetôen, amelyeknek ellenében a közigazgatás 
megítélésre kerülhetne. A siker mértéke nem kellene, hogy a feladatok végrehajtására korlátozódjon. A várt eredmények vi-
lágos megfogalmazása szükséges a teljesítmény felügyeléséhez és értékeléséhez, az elvárt célok megvalósításának érdekében. 
A politikai kezdeményezések és reformok végrehajtásának nyomon követése, illetve a rendszeres felmérések biztosításának 
a képessége egy kritikus pontja a reform megvalósulásának. A célkitûzésekre való összpontosítás konkrét teljesítménycélok, 
teljesítményértékelések és visszacsatolási mechanizmusok felállítását igényeli, amelyek még nem képezik részét a Magyary 
Programnak. A Program frissítése iránt vállalt pozitív elkötelezettség szükségessé teszi egy teljesítménymérés és –értékelési 
keretrendszer létrehozását a fejlôdés megállapításának érdekében, valamint a reform pályájának megfelelô javítása céljából. 

Sürgôs szükség van a stratégiai tervezés és a költségvetés menedzselésének, illetve reformjának az összekapcsolására

A tervezett intézkedések költségvetéshez és megfelelô fi nanszírozáshoz való szoros kötôdése nélkül kockázatos, hogy a stra-
tégiai tervezés egy írásbeli, megvalósíthatatlan gyakorlat marad, fôként ha a stratégiai tervek pénzügyi realitásoktól men-
tesek. Az erôforrásokat a stratégiai, illetve politikai célkitûzésekhez kell alakítani, és fordítva. A stratégiai tervezés és a 
költségvetési keret közötti szilárd kapcsolódási pontok biztosítják azt, hogy a Kormány költekezése visszavezethetô legyen 
a politikai eredmények elérésére, valamint a prioritások felállítására is lehetôséget ad, amikor a rendelkezésre álló erôfor-
rások korlátozottak. Némely országban (Ausztria és Franciaország jó példák) a költségvetés reformja képezte a kiinduló-
pontot a tágabb értelemben vett közigazgatási reformhoz. A Magyary Program jelenleg szét van választva a költségvetési 
eljárástól, és csak kevés említést tesz arról. A tágabb Kormányzati Stratégiai Irányítási Rendszernek keretet adó stratégiai 
irányítási folyamat nem említi meg a pénzügyi források ellenôrzését. Sikertelen a költségvetési reform felvetése, beleértve 
a teljesítményalapú költségvetési tervezést. A teljesítményalapú költségvetési tervezés kulcspont lehet a stratégiai tervezés 
és költségvetés között. Ez az a szerkezet, ami által a stratégiai gondolkodást át lehet ültetni a program költségvetésébe kö-
zösen egyeztetett teljesítménycélok és -indexek alapján, ezzel is elômozdítva a stratégia és költségvetés közötti kapcsolatot.

A közösségi részvétel elengedhetetlen nemcsak a közszolgáltatások hatékonyságának növelése érdekében, hanem a Kor-
mányba vetett bizalom miatt is

A Magyary Program kiemeli a hatékonyságot, az állampolgárokat, a szolgáltatások nyújtását és a Kormányba vetett biza-
lom növelését. Mindazonáltal, az állampolgárok bevonása érdekében tett javaslatai mindeddig kifejezetten a szolgáltatások 
nyújtására összpontosítottak, és kevésbé a teljes állampolgári elkötelezettség feltételeire, amelyek által az állampolgárok 
hitét a Kormány iránt vissza lehetne szerezni. A stratégiai és politikai célokat – nemcsak a szolgáltatások nyújtását illetôen 
– külsô résztvevôkkel (civil szervezetek, vállalkozások, illetve állampolgárok) közösen kell birtokolni és feléjük folyamatosan 
kommunikálni, valamint a kormányzati kommunikációt is erôsíteni kell. A külsô résztvevôk távlatából ez hozzásegítheti az 
állampolgárokat, vállalkozásokat és a civil szervezeteket, hogy megértsék a lépéseket, amelyeket a Kormány tett a kitûzött 
politikai célok elérése érdekében. Bizonyos elôrehaladás történt a Kormányon kívüli résztvevôk és a közösség konzultálása 
irányában az új törvények és szabályok létrehozásával kapcsolatban, azonban egy strukturáltabb és átfogóbb szemlélet 
növelné a konzultatív folyamat hatékonyságát, megerôsítené az új politikai döntések tartalmát, fontosságát és kihatását, 
valamint elômozdítaná az állam kapcsolatát az állampolgáraival.

Magyarországon túl a Program mások érdeklôdésére is számot tarthat 

Megjelennek a Programban a jelentôs, a jó kormányzás témakörében megtalálható nemzetközi trendek

A Magyary Program tükröz néhány jelentôs nemzetközi trendet a jó kormányzás területén. Számos egyéb OECD tagország-
ban is tettenérhetô az a törekvés, hogy egy olyan stratégiai gondolkodású és hatékony államot hozzon létre, ami tudja mi 
a célja, és tiszta, koherens elképzelése van arról, hogy merre tart és hogyan kíván oda eljutni. Egy stratégiai gondolkodású 
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állam fejlesztése tényleges stratégiai tervezést, elôrelátást és kockázatkezelést követel meg, aminek kialakítását e Program is 
céljául tûzte ki. Hatékony közigazgatási rendszer kialakítása más országok napirendjein is szerepel, ami gyakran együtt jár 
az intézményi szerkezet reformjával és racionalizálásával. 

A Programban “elgondolkodtató” hangsúlyt kap a közszolgálat megújítása

A Program kiemeli azon értékek fontosságát, amelyeknek motiválniuk kell a közszolgákat, indokolja a közigazgatási munka 
szükségességét, és újra összeköttetést teremt az állam és állampolgárai között. E területek kiemelt kezelése egybevág azok-
kal a tendenciákkal, amikkel az OECD-ben más országoknál is találkozhatunk. Sok kormány kénytelen bizalmi defi cittel 
szembenézni, különösen a 2008-as válság nyomán. Több országban az állampolgárok megkérdôjelezik egyes közpolitikák 
és közszolgáltatások hatékonyságát, eredményességét és célját, illetve kormányaiktól és közszolgáiktól jobb teljesítményt 
várnak el. A közszolgák etikai normájának helyreállítása, a közigazgatás céltudatosságának biztosítása és a közszolgák krea-
tívitásának és innovációs képességeinek kiaknázása iránti igény számos OECD tagországban a reformtörekvések élén áll. 
Ehhez kapcsolódva a felelôsség, a közszolgálati vezetés és az eredményes közszolgálati vezetôk kérdésköre szintén jól ismert 
elemei a jó kormányzásról szóló nemzetközi vitáknak. Az elmúlt idôszak kormányzati témában megjelent OECD tanulmá-
nyai felhívták a fi gyelmet arra, hogy amennyiben a közigazgatás a gazdaság strukturális reformjainak sikeres megvalósítá-
sát, a kiegyensúlyozott gazdasági növekedést, az innovációt, a költségvetés helyeztének megszilárdítását, a versenyképesség 
erôsítését elôsegítô politikát, illetve a közszolgáltatások színvonalának emelését kívánja támogatni, akkor a közigazgatást 
úgy kell alakítani, hogy az a céljai elérését szolgálja, egyszerre eredményes és hatékony is legyen. 

A Program nyitott az új ötletekre

A Programot egy fi atal és motivált közszolgákból álló csoport állította össze a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban, 
akik határozott „meg tudjuk csinálni” hozzáállással rendelkeznek.  Nyitottak az új ötletekre, szívesen tanulnak más orszá-
gok tapasztalataiból, ugyanakkor vigyáznak arra, hogy a mintákat, még a legjobb gyakorlatokat is a hazai viszonyokhoz 
kell hangolni, és azokat az ország sajátosságainak megfelelôen kell adaptálni.
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