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Közigazgatás
Közigazgatás (Tk. Közigazgatási jog):

• (a modern politikai államokban) a végrehajtó hatalom részeként,
• de a (szűk értelemben vett) kormányzástól megkülönböztetve,
• komplex (jogalkotó és jogalkalmazó: döntés-előkészítő, döntéshozó, végrehajtó,

ellenőrző, szervező),
• igazgatási (mások magatartását befolyásoló) tevékenység,
• amely a törvényeknek (tágabban: a jognak) alávetetten,
• más szervezetektől elkülönült szervezetrendszer által,
• közszolgáltatások nyújtásának megszervezésével,
• az állami impérium birtokában végzett igazgatással
az állam feladatainak tényleges megvalósítását eredményezi.

A közigazgatás funkciói, feladatai és tevékenységi fajtái is döntéseken keresztül
nyilvánulnak meg.

A közigazgatás három lényeges funkciója: döntéshozatal, végrehajtás, ellenőrzés
Fayol, igazgatás-tartalom meghatározása: tervezés, szervezés, parancsolás,

egybehangolás, ellenőrzés
Gullick-Urwick, Scientific Management: POSDCoRB: tervezés, szervezés, személyzet,

irányítás/vezetés/, koordináció, (jelentés) ellenőrzés, finanszírozás



Döntés



Döntés
A döntés, a döntéshozatal a közigazgatás leggyakoribb tevékenysége,
tulajdonképpen minden cselekvése döntéshozatalnak is felfogható.
• a döntés választás a lehetőségek közül
• preferencia fejeződik ki egy lehetőség javára, más lehetőségekkel szemben,

általában a szűkösség miatt
• a döntések tény- és értékelemek kombinációjából áll össze
• a közigazgatás köteles dönteni: ha döntési helyzetbe kerül, nem térhet ki a

döntés elől; jogszabályok határozzák meg, mikor kerül döntési helyzetbe
oközigazgatás hallgatása:

- jogszerű: előfordul, hogy nem kell döntést hoznia, mert erre jogszabályi engedély
van

- jogszerűtlen: további intézkedéseket kell tenni, felügyeleti szerv(ek)hez, bírósághoz
kell fordulni, mert jogellenesen nem válaszolt, és ez jogellenes helyzetet
eredményez

• megközelítések:
o jogi
o igazgatás-tudományi
opszichológiai (Herbert A. Simon)



Sajátosságok I.

• kollegialitás:
oösszetett eljárás eredménye, amelyben számos közreműködő vesz részt,
oszemélytelenség (anonimitás) ≈ a szerv hozza meg a döntést
oemiatt védett a külső támadásoktól, a szervezet vállal felelősséget a döntésekért
oa közérdeknek kell érvényesülnie nem egy személy vagy csoport érdekeinek
o≈ benne van a bürokrácia minden előnye és hátránya…

• koherencia: a múlt-jelen-jövő egybehangolása
oegységesség, folytatólagosság
oa döntések egy láncolatot alkotnak
oa döntésnek a jövőben lesz egy következménye, amely ismét egy döntés lesz

• kötelező: akár normatív, akár egyedi
ogarantálja, hogy az állampolgárok betartják e döntéseket
o jogszabályokat nem szegheti meg a közigazgatás sem, az eljárási garanciák védik az 

ügyfeleket

Döntés

kollegialitás koherencia kötelező autoritás formalizmus hierarchia



Sajátosságok II.
• autoritás:
obelső/külső engedelmesség,
o jogosítás, kötelezés, kikényszeríthetőség

• formalizmus: jogszabályban előírt mód, tartalom, érvényességi feltételek
ofokozatai: a teljesen kötött, részben kötött, szabad belátáson alapuló
ominden döntésnek, jogilag meghatározott elnevezése és formája van:

- jogalkotói: Alaptörvény és Jat.
- jogalkalmazói: Ket.

• hierarchizáltság: a döntéshozó is a hierarchikus rendszer része 
oa döntéshozó hierarchiában elfoglalt helye a döntés helyét is meghatározza
o a magasabb szinten született döntések célokat határoznak meg
oaz alacsonyabb szinten született döntések a végrehajtást szolgálják
oa magasabb szinten hozott döntéseket az alacsonyabb szinten lévők elfogadják
ooptimális, ha a formális tekintély (a hatalom), a szubjektív informális tekintéllyel 

párosul



Döntések osztályozása

Döntések

Alanyok

alanyi kör

egyedi, 
individuális

általános, 
normatív

száma

egy személy

több -
testületi

közreműködő

ügyelosztás

joghatóság

hatáskör

illetékesség

szupremativitás

külső

belső

Döntéshozatal

meghozatal

programozott

programo-
zatlan

szabályozottság

kötött

részben 
kötött

kötetlen

Hatása

jogi tartalom

keletkeztető

módosító

megszüntető

tiltó

jogi kötőerő

konstitutív

deklaratív

konstituáló

időbeli

rövidtávú

középtávú

hosszútávú

határozott idő

határozatlan 
idő

Szakigazgatási 
ágazatok

A döntések osztályozása, típusai szabadon alakítható kategóriák átfedésekkel.



Döntések osztályozása I.
Alanyok

alanyi kör
• egyedi, individuális: egy v. több konkrét címzett(ek) (bírósági, hatósági döntés)
• általános, normatív: mindenkire kötelező, alanyi hatály (jogszabály, KöSzE)

döntéshozó
• száma
o egy személy: szubjektivitás nagyobb, de gyorsabb, + egyszemélyi felelősség

(szerv vezetője, ügyintézője – kiadmányozás)
o több, testületi: ügyrendi szabályok: határozatképesség, szabályozott

döntéshozatali módok + megosztott felelősség… (kormány, képviselőtestület)
o közreműködő: társ szervek, személyek (szakhatóság(ok) + állásfoglalása nélkül

semmis a döntés)
• ügyelosztás
o joghatóság: nemzetközi illetékesség
o hatáskör: ki hogyan jogosult/kötelezett meghatározott közügyek intésére
o illetékesség: területileg melyik szerv jár el

szupremativitás (közhatalmi jogviszony - szuprematív: elsőbbségi, felsőbbségi)
• belső: hierarchikus (irányítás, felügyelet) (vezetői döntés, miniszter - központi hivatal)
• külső: hatósági



Döntések osztályozása II.
Döntéshozatal

meghozatal (H. A. Simon)

• programozott: előre meghatározott ügymenet-modellnek megfelelően azonos
döntéseket hajtanak végre, közigazgatásra jellemző, rutin (határozatok, engedélyek)
o szélsőséges esete az automatizált döntés (gyorshajtás-traffipax)

• programozatlan: egyszer előforduló, nincs rutin (nagyobb jelentőségű/egyedi ügy,

atomerőmű-bővítés)

szabályozottság
• kötött: adott helyzetben csak egyféle döntést lehet hozni
o a döntéshozónak a jogszabály nem ad más lehetőséget, csak azon az egy

módon járhat el, csak egy választási lehetősége van (sikeres vizsga - jogosítvány)
• részben kötött: jogszabályi keretek, vagy lehetőség az eltérésre
omérlegelés: a jogszabály felhatalmazást ad , hogy a jogszabály keretei között az

egyes ügyek egyedi sajátosságait figyelembe vegyék (bírság)
oméltányosság: a jogszabály felhatalmazást ad a főszabálytól való eltérésre

(köztartozás elengedése)
• kötetlen: a jogszabály a döntéshozó szabad belátására bízza (diszkrecionalitás)
o ritka (kinevezések, katasztrófahelyzet, minősített állapotok)



Döntések osztályozása III.
Hatás

jogi tartalom
• jogot és/vagy kötelezettséget keletkeztető (engedély, bírság, közteher fizetés)
• jogot és/vagy kötelezettséget módosító
• jogot és/vagy kötelezettséget megszüntető - tiltó

jogi kötőerő
• konstitutív: a jogviszonyt maga a közhatalmi aktus hozza létre, módosítja,

illetve szünteti meg (jogi személy nyilvántartásba vétele, tulajdonjog ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzése)
• deklaratív: a közhatalmi aktus (csak) megállapítja a tények fennállását és

alkalmasak a tényleges jogi helyzet tanúsítására (birtokvita, fennmaradási engedély)
• konstituáló: deklaráció, de egyúttal a jogviszony alakulására is hatással van,

mert, J+K keletkeztet; (halál ténye, halotti anyakönyvi kivonat temetési kötelezettség;

ingatlan műemlékké nyilvánítása)

időbeli
• rövid / közép / hosszú távú
• határozott / határozatlan idő (egyes kinevezések)



Döntések – Simon
Döntéshozatali módok:
• racionális: a döntést hozó áttekinti az összes alternatívát, valamennyi

konzekvenciát, és a következmények alapján rangsorolja a döntési lehetőségeket,
és azt választja ki, amely maximálisan a legkedvezőbb

• kielégítő: mivel korlátozottak az ismeretek, a döntés olyan időben lezajló
folyamat, amelyben az adott szervezet struktúrájában szereplő, különböző,
változó célkitűzéssel rendelkező, egymással ellentétes érdekű személyek és
szervek vesznek részt
oHerbert A. Simon: neoracionlista döntéselmélet (Nobel-díj), korlátozott

racionalitás, mert szerepet játszik a lélektani dimenzió is
oa Scientific Managementhez köthető - 1940-50-es években jelent meg, az

akkori SM bírálatából nőtt ki
• irracionális: leghatékonyabb döntési mód (???), tulajdonképpen rosszul kell

felmérni a kiindulást és a várható következményeket, mert a várható nehézségek
pontos ismerete a kockázat nagysága miatt megbénítana minden döntéshozatali
akciót



Döntések – SimonRacionális Neoracionális Irracionális

jellemzése ésszerű döntés kielégítő döntés ésszerűtlen döntés

döntéshozó egy személy kollektív munka vegyes

folyamata • kidolgozza az összes 
lehetséges variációt 

• hátrányok 
minimalizálására 
törekszik 

• rendelkezésére álló 
információkat 
beszerzi

• emberi tudás korlátozott
• nem lehet az összes 

lehetséges megoldást 
kidolgozni 

• munkatársak segítsége, 
döntési javaslatai 

• rendelkezésre álló idő 
sem végtelen 

• döntéseket nem csupán 
az  ésszerűség motiválja 

Bizonyos döntések  azért 
nem születnek meg, mert 
• túl jól mérték fel a 

következményeket 
• túl sok variációt 

dolgoznak ki, 
• nem mernek döntést 

hozni 
• újítások iránti ellenállás

eredménye Igazgatás-tudomány:
• biztos döntés: ideális 
• kockázatos döntés: a 

következményeket 
csak valószínűsíti

• bizonytalan döntés:  
még a valószínűsége 
sem ismert

Az adott időkereten belül, 
az adott variációk közül az 
optimális döntést 
választják
A jó döntés nem biztos, 
hogy a (leg)racionális(abb) 

A legegyszerűbb döntést 
választják, hogy az 
esetleges hibákat  
legkönnyebben helyre 
tudják hozni

Melyik a legjobb döntéstípus?
Utólag derül ki, hogy a döntés jó-e vagy rossz (általában nem is rövidtávon…)
Semmi sem garantál jó döntéseket (sehol az életben… miért épp a közigazgatásban…?)



Ellenőrzés



Irányítás, ellenőrzés, felügyelet
Szervek közötti kapcsolatok formái

irányítás: a szervek közötti rendelkezés (alapítás, kinevezés, döntés-megsemmisítés stb.)

ellenőrzés: a szerv tevékenységéről ténymegállapítás, következtetés (szempontok),

• az irányadó jogszabályok, más előírások, ésszerűségek gyakorlati
alkalmazásának folyamatos vizsgálata

• széles spektrum: törvényesség (normativitás, legalitás), gazdaságosság, (társadalmi)

eredményesség, hatékonyság, hasznosság, politikai rugalmasság, jogpolitikai
megfelelőség, etikusság, időszerűség, célszerűség stb.

• Magyary Z. is ebben az értelemben használja, felügyelet csak egy helyen szerepel nála –ugyancsak szűk értelemben

felügyelet: a szerv tevékenységének felülvizsgálata jogi szempontból

• kizárólag jogi kategória, jogintézmény
• a jogszabályok megfelelő, általános alkalmazását vizsgálja, „törvényességi

felügyelet”
• az egyedi ügyek kiértékelésével végezhető el, de célja nem az egyedi ügyek

korrekciója (nem az ügyfél által igénybe vehető jogorvoslat), hanem annak elérése, hogy a
hibák a jövőbeli gyakorlatban ne forduljanak elő

*ezzel ellentétes (meghaladott) Kaltenbach, Ficzere, Lőrincz, hogy a) az ellenőrzés
enyhe fokú b) a felügyelethez többlet jogosítványok tartoznak cselekvés!



Irányítás, ellenőrzés, felügyelet

Irányítás

valamely közigazgatási 
szerv tényleges 
tevékenységének 
megszabása

az alaptevékenységnek 
és annak kivitelezése 
mikéntjének 
megjelölése

az irányított szervi és 
szakmai viszonyai 
feletti meghatározó 
befolyás érvényesítése

• teljes irányítási jogkör; 

• megosztott irányítási 
jogkör; 

• államigazgatási szervi 
felügyelet (részirányítási 
jogkör, irányítási 
részjogkör)

Ellenőrzés

a tevékenységre irányadó 
jogszabályok, más 
előírások, ésszerűségek 
gyakorlati 
alkalmazásának 
folyamatos vizsgálata

• közpolitikai értelemben
• törvényességi értelemben
• adminisztratív értelemben
• hatósági értelemben
• jogorvoslati értelemben
• financiális értelemben

Felügyelet
a tevékenységre irányadó jogszabályok 

megfelelő, általános alkalmazásának 
vizsgálata

• törvényességi felügyelet

• szervezeti felügyelet

• szakfelügyelet

• hatósági felügyelet



Irányítás, felügyelet

Irányítás
szerv alapítása, 

átalakítása, 
megszüntetése

szerv 
döntésének 

megsemmisítése
új eljárásra 

utasítás
szerv 

döntéseinek 
előzetes vagy 

utólagos 
jóváhagyása

egyedi utasítás 
kiadása

Felügyelet

szerv vezetésére 
kinevezés, 

vezetői 
megbízás, 
felmentés, 

visszavonása, 
egyéb 

munkáltatói 
jogok gyakorlása,

szerv 
tevékenységén

ek 
törvényességi, 
szakszerűségi, 
hatékonysági 
és pénzügyi 
ellenőrzése,

szerv 
szervezeti és 

működési 
szabályzatána
k jóváhagyása,

jelentéstételre 
vagy 

beszámolóra 
való kötelezés,

szerv kezelésében 
lévő közérdekű, 

közérdekből 
nyilvános, 

meghatározott 
személyes adatok 

kezelése.



Ellenőrzés, felügyelet

*Elméletben a tartalmuk alapján:
törvényességi ellenőrzés = törvényességi felügyelet
hatósági ellenőrzés ≈ hatósági felügyelet
adminisztratív, szakmai ellenőrzés ≈ szakfelügyelet A jogszabályokban vegyesen fordulnak elő.

Ellenőrzés

értelmezés

közpolitikai törvényességi

adminisztratív, 
szakmai

hatósági

jogorvoslati 
értelemben

financiális

egyéb

eredményesség, 
hatékonyság

jogpolitikai 
megfelelőség

etikusság időszerűség

célszerűség 

Felügyelet

törvényességi 
felügyelet

szervezeti 
felügyelet

szakfelügyelet
hatósági 

felügyelet



Ellenőrzés
típus tartalom szerv

közpolitikai 
értelemben

elsősorban sajátos jogintézményeken keresztül, beszámoltatás,
visszahívás/leváltás/bizalmatlanság, működés felfüggesztése,
összességében közpolitikai ultima ratio-k

Országgyűlés
Kormány

törvényességi 
értelemben

a jogszabályszerűség vizsgálata,
különböző erejű jogosítványokkal, azaz, hogy a vizsgált szerv
feladat- és hatáskörében a tevékenységét jogszerűen végzi

AB, ügyészség, ombudsman, 
Fv-i, M-i Kormhiv.,
Kúria önkormányzati 
tanácsa

adminisztratív
szakmai 
értelemben

a vizsgált szerv a szakmai feladatok végrehajtását a jogszabályok
és belső szabályzatok, megtartásával végzi-e; az állami szervek
rendszerébe épült be, e nélkül a folyamatos működés nem is
képzelhető el
belső ellenőrzés

minisztériumok,
kormányhivatalok, 
központi hivatalok
KEHI

hatósági 
értelemben

a hatósági jogviszony részjogosítványa, ilyen a hatósági
ellenőrzés, amely során a hatóság hivatalból/kérelemre ellenőrzi
a jogszabályban foglalt rendelkezések betartását, a
végrehajtható döntésben foglaltak teljesítését
helyszíni ellenőrzés

erre hatáskörrel 
feljogosított közigazgatási 
szervek (pl. NAV)

jogorvoslati 
értelemben

a közigazgatási határozatok jogi megalapozottságának,
helyességének kérelemre/hivatalból induló vizsgálata
közigazgatási bíráskodás egyedi esetekben hozott határozatok
ellen benyújtott jogorvoslati kérelemben hoz döntést

másodfokú, felettes szervek
munkaügyi és közigazgatási 
bíróságok

financiális 
értelemben

a közvagyonnal történő gazdálkodás, a pénzügyi elszámolások,
valamint az ezek alapjául szolgáló számviteli nyilvántartások
ellenőrzése, 3 szintje: i) külső ellenőrzés ii) kormányzati szintű
ellenőrzésre iii) államháztartási belső kontrollrendszerek

ÁSz, könyvvizsgáló
Korm-i Ell-i Hivatal
Eu-i Támog-kat Aud. Főig.
Magyar Államkincstár



Közigazgatás kontrolja
Közigazgatás kontrollja: mindazok az eljárások, amelyek során egy
közigazgatási szerv tevékenységét egy másik (állami/közigazgatási) szerv
megvizsgálja, értékeli, befolyásolja.
• eljárás,
• döntés,
• hatékonyság,
• célszerűség,
• gazdaságosság stb.

Típusai 

politikai jogi – jogalkalmazói egyéb-alternatív

külső belső-külső külső

alkotmányos alkotmányos-törvényi alkotmányos-törvényi

szükségszerű nem szükség nem szükség

nem jogalkalmazás jogalkalmazási (jogorvoslat) jogalkalmazási

ország- rendszerfüggő ország- rendszerfüggő ország- rendszerfüggő



Felügyelet
típus tartalom jogosítvány

törvényességi 
felügyelet

a vizsgált szerv a tevékenységét 
jogszerűen végzi-e
jogszabálysértések orvoslása 
Alaptv.: 34. cikk (4) A Kormány a fővárosi és megyei

kormányhivatal útján biztosítja a helyi önkormányzatok

törvényességi felügyeletét.

Ket.: 115. § (1) A felügyeleti szerv jogosult hivatalból

megvizsgálni az ügyben eljáró hatóság eljárását

Ha a döntés jsz-t sért a felügyeleti szerv megváltoztatja

vagy megsemmisíti

•ellenőrzés,
• hibák megszüntetésére való felhívás 
eljárás kezdeményezése más 
szerveknél,
• felelősségre vonás kezdeményezése,
• aktus-felülvizsgálat kezdeményezése, 
(hatósági ügyekben is)

szervezeti 
felügyelet

2010. évi XLIII. tv. alapján •vezetővel szemben munkáltatói jogok
•ellenőrzés
• jelentéstétel, beszámoltatás

szakfelügyelet a feladatkörbe tartozó szervek 
működésének szakmai (jog)szabályok
alapján történő vizsgálata

•szabályozás, 
•ellenőrzés, 
•hibák, hiányosságok megszüntetésére 
való felhívás, 
•felelősségre vonás kezdeményezése

hatósági 
felügyelet

a közigazgatás kifelé irányuló, 
közhatalmi tevékenysége, 
meghatározott feladatkörben kiterjedhet 
szervekre és személyekre egyaránt

•ellenőrzés, 
•tevékenység korlátozása/megtiltása, 
•hibák megszüntetésére való felhívás, 
•felelősségre vonás kezdeményezése  
•egyes esetekben bírságolás



Köszönöm 
a figyelmet!


