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 Jelen PhD tézisfüzet az ÚTON a tudomány felé – tehetséggondozás az iskolapadtól a 

kutató hivatásig” című TÁMOP-4.2.2.B-15/1/KONV-2015-0003” BEFUTÓ programja 

támogatásával készült el.”iskolapadtól a kutató hivatásig” című TÁMOP-4.2.2.B-

15/1/KONV-2015-0003” BEFUTÓ programja támogatásával készült el.” 



 

I. A kutatási feladat összefoglalása, probléma meghatározása 

 

1. A vizsgált probléma alapjellege 

 

A közszolgálati jogviszonyok jelentős számú munkavállalót érintenek. Éppen ezért 

ennek a relációnak az elemzése elkerülhetetlen. A közszolgálati jogviszonyok jogi megítélése 

régebb óta a dogmatikai viták középpontjában helyezkedik el. A viták alapját az adja, hogy 

egyszerre jelentkeznek benne jelentősebb számban közjogi és magánjogi elemek is. Két jogi 

hagyomány ütközik össze. Az egyik jogi hagyomány képviselői a közjogászok, akik a 

századelős gyökerekre hivatkozva hangsúlyozzák a jogviszony közjogi helyzetét, sőt akár 

önálló jogágiságát hangsúlyozzák. A másik hagyomány képviselői a munkajogászok, akik 

pedig az élethelyzetek azonosságából indulnak ki. Ez utóbbi esetben az egyik legfontosabb 

elem a jogviszony tárgyaként jelentkező függő munkavégzés. A függő munkavégzés sokszor 

szinonim fogalom az önállótlan munkavégzéssel is. Ez pedig fokozottan jelentkezik a 

közszolgálati jogviszonyokban is.  

Mindkét tábornak megvan a saját igaza, ezt bizonyítja az is, hogy a világ országaiban a 

közszolgálati modell megszervezésének két fő irányzata alakult ki. Az egyik irányzat a zárt 

karrierista inkább közjogi modell, a másik pedig a nyitottabb inkább magánjogi alapokon 

nyugvó megoldás. Természetesen tisztán egyik sem működik, vannak közöttük átfedések.  

A fentiekből is érződik, hogy a közszolgálat vizsgálata már a legelső lépéseknél is 

konfliktusokba ütközik. Olyan konfliktusokba, melyekben történő állásfoglalás meghatározza 

a későbbi vizsgálati és kutatási kérdéseket. Akár a közjogi, akár a magánjogi megközelítés 

kerül a vizsgálat középpontjába, a vizsgálatok mindig csak a másik területre tekintettel 

végezhetőek el.  

Mindebből kifolyólag a közszolgálati jog rengeteg megválaszolandó kérdést tartogat, 

melyek szinte mindegyike egy önálló kutatás alapjai lehetnének. A rendszer bonyolultsága 

okán én a személyi hatályhoz fűződő alapkérdések vizsgálatát választottam ki. A személyi 

hatályt azonban nem önmagában vizsgálandó kérdésként gondolnám. A személyi hatálynak a 

jogviszonyok egységesítése tükrében történő vizsgálatát tartom elsődlegesnek. 

Aktuálpolitikai és aktuális jogi tendenciákat keresztezi a témaválasztás, ugyanis a 

közelmúltban előtérbe került közigazgatási perjog kialakítása során az egyik kiemelt pont volt 

a közszolgálati pereknek a munkaügyi bíróságoktól a közigazgatási bíróságokhoz való 



csatolása. Ennek a szemléletváltásnak voltak korábbi előzményei, melyek a 2010. évi LVIII. 

tv. hatályba lépésével kezdődtek és talán még a mai napig sem értek véget teljesen. Az anyagi 

jogszabályok legjelentősebb változásai a 2011. évi CXCIX tv. (továbbiakban Kttv.) új 

kialakított rendszerével mentek végbe.  Egyelőre egy végleges koncepciónak tűnik az így 

kialakított rendszer.  A munkajogi- közszolgálati rendszer egy négyes osztatú rendszert 

alakított ki.
2
 Az új rendszer kialakítása felvetette azt a kérdést is, hogy ezek a folyamatok 

mennyire kapcsolódtak, illetve kapcsolódnak ma is a munka magán jogához? Melyek voltak 

azok az események melyek mentén nem volt elképzelhető az egységes szabályozás, 

Ezek azok a kérdések, melyeket nem lehet megkerülni a vizsgálat folyamán. a 

kérdésekre a választ egy olyan rendszerben lehet megadni szerintem az általános kérdéstől 

halad a speciálisabb területek irányába halad a főbb vizsgálati pontokon.  

Az egységes szabályozás problematikájának a vizsgálatát a munkajog és a 

közszolgálati jog egymáshoz való viszonyának vizsgálatával szükséges kezdeni. Ennek a 

kapcsolatnak egy jelentős eleme a többszintű munkavállaló és munkáltatói fogalom 

meghatározása.  

 

 

2. Egyes a dolgozat szempontjából vizsgálandó kérdések.  

 

Témavázlatom alábbi pontjában, alpontjaiban a megírandó dolgozat egyes főbb 

kérdéseit és az ezekhez kapcsoló hipotézist szeretném röviden összefoglalva ismertetni.  

 

a.  A közszolgálati jog terjedelme 

 

A magyar terminológiában a közszolgálati jog megfogalmazása vonatkozásában 

egymással versengő felfogások vannak jelen. Egyrészt a domináns felfogás, mely a 

közszolgálati jogot a munkajog részeként, annak közjogaként értékeli, mely szerint az, hogy 

melyik jogviszony tartozik a munkajoghoz, és melyik a közszolgálati joghoz, a munkáltató- 

szolgálatadó meghatározásán múlik. Másrészt mindvégig jelen van az a nézet, mely a 

közszolgálati jogot a jogrendszer önálló ágaként említi. 

Bármelyik verziót is kerül kiemelésre a szabályozás terepe a közjoghoz áll inkább 

közelebb vitathatatlanul. De az idők során a közszolgálat szabályozását jelentős mértékben 
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 Egyes kutatók szerint maradt a három személyi kör és a kormánytisztviselői kategória bevezetése nem bontotta 

tovább a rétegeket, hiszen a szabályok jelentős része ugyanúgy vonatkozik a köztisztviselőkre is.  



befolyásolták a civiljogi megoldások. Az élethelyzetek azonossága alapján rengeteg 

munkajogi szabály nyert érvényesítést ezekben a jogviszonyokban. Ebből kifolyólag utalni 

szükséges arra, hogy mind a történelem folyamán, mind napjainkban a közszolgálati jog és a 

munkajog között folyamatos interakció van. Kezdetekben a közszolgálati jog gyakorolt 

befolyást, melynek keretében a munkajog fokozatosan átvette azokat a jóléti intézkedéseket, 

melyeket ma munkavállalói alapjogoknak tekintünk. Napjainkban pedig a munkajog az, 

amelyik befolyást gyakorol a közszolgálatra a szabályozás rugalmasabbá tétele érdekében, 

mely szervesen illeszkedik az NPM (Új Közmenedzsment) filozófiába is. Az NPM filozófia a 

közszolgálat rugalmasabbá tételét szorgalmazta, amelyhez a HR és a munkajog eszközeit 

használta a piaci alapú szervezési elvek mellett. Ezek az elvek egészen jelentős hatással 

voltak a jelenlegi szabályozásra.  

Ha a közszolgálati jogról beszélünk, akkor azt a határmezsgyét vizsgáljuk, mely a 

magánjog és a közjog közötti határon fekszik. A közszolgálati jog véleményem szerint a 

munkajog részét képező speciális jogterület. Az önállótlan munka, mint tárgy lényegében 

minden foglalkoztatási viszonyban érvényesül függetlenül attól, hogy most az a munkajog 

magánjoga vagy a munkajog közjoga. A hasonló élethelyzetek hasonló szabályokat és 

megoldásokat igényelnek, éppen ezért sok esetben a munka és a közszolgálat szabályozásában 

néha csak random eltéréseket tartalmaz. A Kttv. szövegében sok helyen a régi Mt. és az új Mt. 

szabályai köszönnek vissza szó szerint. 

Meglátásom szerint a közszolgálat egy sokfajta jelentésvetülettel rendelkező kifejezés. 

A sokfajta jelentésrétegnek köszönhetően használhatjuk tágabb, szűkebb és legszűkebb 

értelemben is. Ha a tág értelemben használjuk, akkor a legszélesebb körű közszolgálati réteget 

kell értenünk a kifejezés alatt azt a közszolgálói réteget, mely jócskán túlnyúlik a munkajogi 

oktatás keretein.  A legszűkebb megfogalmazás pedig ténylegesen csak a hivatalnoki 

munkaköröket fedné le.  

A dolgozat szempontjából a klasszikus munkajogi értelemben vett közszolgálat 

fogalom bír jelentős relevanciával, mely a hivatalnoki rétegen túl az alkalmazotti réteg 

szabályaival is foglalkozik, és vizsgálja azok viszonyait is. Ha ezt a megfogalmazást vetjük 

össze a munkajoggal, akkor megkapjuk azt a munkajogi triangulumot, amely vonatkozásában 

az egységesítést, mint kérdést ténylegesen vizsgálni lehet. 

A közszolgálati jog terjedelmének vizsgálatakor természetesen jelentősen befolyásoló 

tényező az is, hogy nyílt vagy zárt közszolgálati rendszerekről beszélünk. A zárt 

rendszerekben a közszolgálat elkülönüléséről beszélünk. Az elkülönülés szintje természetesen 

függ az adott ország teljes jogi berendezkedésétől. A nyílt rendszerek elsősorban a common 



law országok sajátja, illetve Svédországban jellemző. Természetesen a munkajog és a 

közszolgálati jog közötti kapcsolatrendszert is befolyásolja az, hogy a vizsgált jogrendszer 

melyik megoldást tette magáévá.  

Az egyes rendszerekben eltérő módon valósul meg az egységes szemlélet. A zárt 

rendszerekben elsősorban közjogi alapon, egy kiemelt személyi réteg formájában 

beszélhetünk egységes megoldásokról. A nyílt rendszerekben pedig elsősorban egy magánjogi 

alapú egységről beszélhetünk, mely a munkavállalókhoz teljesen hasonlatossá tett rétegre 

vonatkozó szabályaiban nyilvánul meg. Az egységesítés éppen ezért jelent mást és mást a zárt 

és a nyílt rendszerekben. A magyar megoldás, ahogy azt már említettem, a zárt rendszerekhez 

tartozik, azonban ez nem jelenti azt, hogy a munkajogi alapú megoldás ne jelenthetne 

eredményt. Ennek oka a már korábbiakban említett töréspontok megléte, melyek megtörték 

azt az organikus fejlődést, mely a zárt rendszereket jellemezte az utóbbi időkben. Mára már az 

egyes rendszerek elemei vegyülnek, éppen ezért fontos mindkét rendszer vizsgálata ahhoz, 

hogy teljes képet lehessen kapni a tényleges lehetőségekről, amelyek mentén elképzelhető a 

folyamat. A dolgozatban szeretném ezeket a folyamatokat történetiségében is vizsgálni.  

 

 

b. A munkaviszony és a közszolgálati jogviszony kapcsolódási és 

elhatárolási pontjai. az alanyok szempontjából 

 

Egy téma feldolgozása szempontjából mindig meghatározó, hogy milyen fogalmi 

készlettel dolgozunk. A dolgozat alapvető tárgya a munkajog és a közszolgálati jog személyi 

hatályához köthető. A fogalmi készletnek mindig igazodnia kell a téma tárgyához. Így a téma 

szempontjából fontos azt vizsgálni, hogyan is definiálható a munkavállaló, a köz- és 

kormánytisztviselő és a közalkalmazott. A fenti fogalmakat azonban sohasem önmagukban 

vizsgálandóak, hanem mindig a másik fél: a munkáltató és a szolgálatadó fényében. Ez már 

önmagában felvet pár kérdést. A felsorolt státuszok között tényleg csak a munkáltató, 

szolgálatadó megkülönböztetés mentén lehet különbséget tenni? 

Amit kategorikusan kijelenthetünk, az hogy a munkaviszony egyik oldalán mindig a 

munkavállaló áll, a másikon pedig a munkáltató. A kérdés csak az, hogy milyen tartalommal 

töltjük meg ezeket a fogalmakat. A munkavállalót, mint munkavállalót vizsgáljuk-e, vagy 

teret engedünk egy sokkal tágabb értelmezésnek. Megvizsgáljuk-e, megvizsgálhatjuk-e a 

munkavállalót, mint felettes fogalmat, a munkavállalót, mint a munkajog egészét átfogó 

fogalmat. Ehhez kapcsolódóan pedig a munkáltatót, mint a munkajog egészét átfogó 



fogalmat. A kérdés azért is jelentős, mert magában hordozhatja azt a feltevést, hogy a globális 

értelemben vett munkavállaló fogalomba belefér a közszolgálati személyzet minden nemű 

definíciója. És ha ez így van, akkor létezik egy ehhez igazodó globális munkáltató fogalom is.  

Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre válaszolhassunk, elsősorban a fogalmak szűk 

értelmezése szükséges.  

Ha szűk értelemben vizsgáljuk a munkavállaló, mint munkavállaló fogalmat, akkor a 

gazdasági munkajog alanyaként határozhatjuk meg, aki magánjogi jogviszonyok alanya. 

Ezzel párhuzamosan a munkáltató, mint munkáltató fogalom pedig a gazdasági munkajog 

másik alanya, munkavállalónk komplementere.  

Ebből a szituációból kiindulva a közszolgálati jogviszonyokat ténylegesen is el kell 

határolnunk a magánjogi életviszonyoktól. A közszolgálati alkalmazás bármelyik formájáról 

is legyen szó, az mindig a közjogi uralmi viszonyt tekinti alapállásnak. Az uralmi viszony 

domináns jellege természetesen nagyban függ a közszolgálati alkalmazás típusától. A 

különbség közszolgáló és közszolgáló között a közhatalom gyakorlásának módjából ered. A 

felfogás abból indul ki, hogy a hivatalnok, legyen az kormánytisztviselő vagy köztisztviselő, a 

közhatalom birtoklása során, annak gyakorlásával fokozottabb felelősséggel tartozik, míg a 

közalkalmazott, aki ennek híján van enyhébb kötöttségek alanya. Fontos kiemelni, hogy a 

közszolgálati jogviszonyokban közvetlenül, vagy közvetve, de mindig az állam a munkáltató. 

Közvetlenül centralizált és dekoncentrált szervei útján, míg közvetett módon az 

önkormányzati alkalmazásban, ahol ugyan nem ő a munkáltatói jogok gyakorlója, és nem is 

szerepel a kinevezési okmányon, mint munkáltató, de a költségvetési, pénzügyi, és az adott 

szolgálat típusára vonatkozó szakjogszabályok módosításával jelentősen befolyásolni tudja a 

foglalkoztatotti jogviszony tartalmát.  

A kormánytisztviselő, a köztisztviselő és a közalkalmazott ezek alapján olyan 

szolgálati jogviszonnyal rendelkező személyek, ahol a másik fél mindig pontosan determinált, 

mindig a közigazgatás valamely szereplője. Ezek a jogviszonyok mindig közjogiak, és karrier 

rendszerűek. Nagyobb felelősség, viszont kiszámíthatóbb életpályamodell a magánjogi 

megoldásokhoz képest. Ezek alapján a közszolgálat és a munkajog két külön jogág, és két 

külön jogági besorolásba tartozik. A munkajog, mint magánjogi jogág, a közszolgálati jog, 

mint a közigazgatási jog része. A munkavállaló, mint a mindennapi élet, az általános 

értelemben vett foglalkoztatott, a közszolgálat alanyai pedig az állami gépezet részét képező 

különös státuszú személyek összessége.  

Az elhatárolási kérdések azonban nem könnyen megválaszolható kérdések.  



Egyrészt a munkáltató-szolgálatadó kettősét szükséges a dolgozatban röviden 

megvizsgálni. A szolgálatadó, mint a közszolgálat alanya, természetszerűleg mindig 

közigazgatási szerv, végsős soron az önkormányzat vagy az állam. A kérdés csak az, hogyan 

értékeljük ebből a szempontból az államot és az önkormányzatot, mint magánjogi szereplőt, a 

gazdasági munkajog alanyát. Hogyan különíthető el a szolgálatadói és a munkáltatói szerep? 

A második alapvető dilemma a jogviszonyok tárgya. Mind a munkajogviszony, mind a 

közszolgálati jogviszony a függőségre épít. Mindkét rendszerben alá-fölé rendeltségi 

jogviszony van. Mindkét esetben értékelhető a függő munka, mint fogalom. Akkor vajon mi a 

különbség, ha van egyáltalán, a kétfajta függőség között. Ebben a kérdésben próbál meg állást 

foglalni a Kúria közigazgatási perjoggal foglalkozó összefoglaló véleménye. Azt hozzá kell 

tenni, hogy a kérdésben szereplő dilemmát nem tudták a dokumentum szerzői feloldani. Az 

egyik nézet szerint, mivel a köztisztviselők és kormánytisztviselők döntései általában hatósági 

döntések, a közszolgálati jogvitákat a közigazgatási per fogalmába kellene beépíteni. 

 

2.1. A duális közszolgálat problémája 

 

Ahhoz azonban, hogy a jelenlegi helyzetet megértsük szükséges az előzmények 

ismerete is. A magam részéről úgy gondolom, hogy a közvetlen előzményeket, melyek a 

leginkább hatással voltak/vannak a mai jogi helyzetre, érdemesebb a jelen struktúrába 

beilleszteni.  

Azért is vélem ezt védhető álláspontnak, mivel a közszolgálati rendszerünk mai 

értelemben vett széttagolt állapota a rendszerváltás termékeként is értelmezhető. A 

közszolgálat dualizmusa a rendszerváltás terméke. Azt megelőzően ugyanis egy viszonylag 

egységes munka- és közszolgálati szabályozásról beszélhettünk, amelyben az összes 

munkaviszony a mai közszolgálatihoz volt hasonlatos minden munkavállaló tekintetében. A 

rendszerváltás után azonban az állam visszavonult a magánszektorból, és a közszektorban 

maradt domináns 

Eltérő minisztériumok készítették el a köztisztviselői és a közalkalmazotti törvényeket. 

Ennek következménye az lett, hogy a közszolgálati alkalmazottak körét a szerint osztotta meg 

a jogalkotó, hogy az adott kör gyakorol-e közhatalmat vagy sem. Ez a megoldás eléggé 

sajátos és egyedülálló. Mert igaz, hogy más országok közszolgálati rendszerében is 

találhatunk duplikációt, de ott a tényleges közszolgálati alkalmazottakat, és a 

közszolgálatában álló munkavállalókat különböztetik meg. A közszolgálati intézményeknél 

munkavállalók csak igen szűk rétegben találhatóak meg, ők is csak azoknál a szerveknél, ahol 



kormány- vagy köztisztviselőket foglalkoztatnak. Azon intézményeknél, ahol 

közalkalmazottakat foglalkoztatnak, ez a munkavállalói kategória nem létezik, hiszen a 

francia modellhez hasonlóan itt minden alkalmazott közalkalmazott. Elsőre egy kicsit 

marginális kérdésnek tűnhet ez a felvetés, de önmagában is képes lehet egy egységes 

közszolgálati képet meggátolni.  

 

2.2. Egységesítés kérdésköre nem csak történeti távlatokból 

 

A közszolgálati alkalmazottak helyzete, illetve jogviszonyainak szabályozási kérdései 

nem új keletűek. A kérdések első körben még a Habsburg Birodalom idején II. József 

uralkodása idején váltak jelentőssé. Az uralkodó a felvilágosult abszolutizmus képviselője 

volt, melyben az állami centralizációnak jelentős szerepet tulajdonított. A centralizált állam 

feltételezi a közszolgák, az állam megtestesítőinek, rendezett egységes jogviszonyait. Ennek 

érdekében két pátenst is kibocsájtott az uralkodó, de egyiknek sem lett érdemi eredménye. A 

következőekben az 1848-49-es forradalom április törvényeinek megalkotásánál merül fel egy 

egységesebb szabályozás kialakítása. A forradalom és szabadságharc leverésével 

természetesen lekerült a napirendről ez a kérdés is, mely a kiegyezésig nem merült fel újra. 

Az akkori szabályozás töredékes volta azonban nem jelentette azt, hogy a közszolgálati 

pragmatika ne lett volna egységes. Egyre erősödtek azonban azok a hangok, melyek a jogi 

szabályozás egységesítését is kívánták. Az 1930-as években a politika is az egységesítési 

eszme mögé állt. Magyary Zoltán vezetésével elkezdődtek a munkálatok. Az egységesítést 

teljese egészében a közjogi keretei között képzelte el, de ennek ellenére nem vetette el teljesen 

a magánjogi megoldásokat és kapcsolódási pontokat sem. Nála jelentkezik először egy olyan 

megoldás, mely a közszolgálati szerződés teljes elismerését tartalmazza. A közszolgálati 

szerződés egy közjogi és magánjogi megoldás közötti köztes megoldásként értelmezhető az 

olyan tisztviselők esetében, akik nem kinevezéssel töltenek be közhivatalt. 

Magyary Zoltán a munkát azonban nem tudta befejezni, mivel elfogyott mögüle a 

politikai akarat is és maga a háborús korszak sem kedvezett az efféle reformoknak. A háborút 

követően egy folyamatosan változó átmenti korszakot követően az államszocialista modellben 

megvalósult egy bizonyos egységesített szabályozás. A közszolgálat különállását a burzsoá 

államok egy sajátosságának tekintették, amit szükséges leépíteni. Ezzel párhuzamosan a 

munkás-paraszti kormányok szemlélete a munkajog erősödését hozta magával, mely magába 

olvasztotta a közszolgálati jog szabályozását is. Ez az egységesség azonban ennek a 

korszaknak a végére megbomlott és a jogalkotó is belátta a helyzet tarthatatlanságát. A 



rendszerváltás utáni egységes szabályozásra vonatkozó elképzelések egyik variációját 

Horváth István fogalmazta meg egy 1989-es tanulmányában, mely alapján a magyar 

közszolgálati rendszernek az akkori NSZK példáját tekintette követendőnek. Ebben az 

esetben a közszolgálati jog egysége egy központilag meghatározott köztisztviselő fogalomból 

indulna ki, mely a szervezeti elv feladását jelentette volna. Így elsősorban az a funkció lett 

volna a meghatározó, amely az intézmény szempontjából elsődleges vagy sem. A felvázolt 

köztisztviselő-közalkalmazott fogalompár a maitól teljesen eltérő tartalommal lett volna 

alkalmazható, ha megvalósul. A köztisztviselő-közalkalmazott fogalmak ebben a 

kontextusban a német terminológiához igazodtak volna, ahol a közalkalmazottak az ügyviteli 

és a fizikai szolgálatvállalók lettek volna. Ezzel szemben a mai fogalmaink nem ezen a 

határvonalon fragmentálódnak. A közalkalmazott a mai viszonyaink között értelmezhető 

olyan köztisztviselői kategóriának, mely minimális vagy semmilyen közhatalommal sem 

rendelkezik, és az állam által szolgáltatást nyújtó intézmények fő profiljába tartozó 

tevékenységet végzi.  Ehhez kapcsolódik, hogy a Ktv. megalkotása 1990-re vált politikailag 

fontossá, de a kivárás elvette az 1992-es hatályba lépésnek az élét. Azok a problémák, amiket 

kezelnie kellett volna, már meghaladottakká váltak.  A jogalkotó a korábbi egységes 

szabályozást felbontotta. A korábbi korszak azonban nem múlt el nyomtalanul, mivel a 

munkajogi szabályok, mint mögöttes szabályok érvényesültek nagyon sokáig. A 2000-es évek 

elején ismételten felmerült egy egységes közszolgálat szabályozásának az igénye, melyhez 

elkészült egy törvényjavaslat is, de a politika kihátrált a megvalósításból, így ebből sem lett 

megvalósuló szabályozás. Ezt követően 2010-től egyre inkább a személyi rétegek 

szétválasztása érvényesül, melynek egyik jelentős eleme volt a megújult jogi szabályozás is. 

 

2.3. A dolgozat hipotézise  

 

Ha az előbbieket elfogadjuk, mint alapvetést, akkor hipotézisként állíthatjuk, hogy a 

megváltozott jogszabályi környezet magában hordozza az egységesebb közszolgálat képét. 

Ennek a megvalósítását a személyi hatály egységesítésével, de legalább közelítésével kellene 

kezdeni, és az ezekhez kapcsolódó dogmatikai kérdések egyneműsítésével. 

A fentiek alapján nyert ismertekből kiindulva szeretném igazolni azt a hipotézist, hogy 

változó munkajogi térben igenis lehet egységesebb közszolgálati szabályozást kialakítani a 

személyi hatály revíziójával. A revízió magában foglalja az egyes fogalmak újradefiniálását 

és az ezekhez kapcsolódó dogmatikai kérdések újraértékelését. Mindez azért szükséges, mert 

a jelenlegi reformtörekvések felemásra sikeredtek. Az új szabályozási környezetben a régi 



fogalmi rendszert kell alkalmaznunk. Ez nem feltétlenül hiba, azonban úgy gondolom, hogy 

addig nem beszélhetünk egységesülő közszolgálatról, amíg nem változik meg a személyi 

hatály fogalmi készlete. 

 

3. Revízióra szoruló fogalmak. 

 

A fentiekből adódóan a dolgozat alapját képező három fogalom (munkavállaló, 

köztisztviselő, közalkalmazott) újradefiniálása vált szükségessé. Az új relációkhoz olyan 

fogalmak szükségesek, melyek igazodnak a megváltozott jogi környezethez. A dolgozat egy 

jelentős része foglalkozik a három szolgálati réteg alanyainak meghatározásával. A kialakított 

fogalmak mind egy-egy hosszú szintézis eredményeként jelentkeznek. A fogalmak 

kialakításánál párhuzamosan vizsgáltam a magyar és a német terminológiai megoldásokat. 

Arra a megállapításra jutottam, hogy a vizsgált háromfogalom azonos tőről fakad, mely a 

jogviszonyok hasonlóságából ered. A fogalmak kialakításánál nem az volt a döntő elem, hogy 

melyik helyezkedik el a munka magánjogi, vagy éppen a munka közjogi oldalán, hanem hogy 

az adott munkáltató vonatkozásában milyen tartalommal képzelhető el a jogviszony. Az egyik 

ilyen elem a felelősségi szintek elhatárolása. A felelősségi szint mértéke kapcsolódik a 

gyakorolt közhatalom mértékéhez. Ennek megfelelően a fogalmakból egy erőskála is 

felrajzolható, melynek két szélén a köztisztviselő és a munkavállaló áll. A közalkalmazottak 

pedig, mint általában egy középértéket képviselnek. A fogalmak különállása helyett egymásba 

konvertálhatónak kellene lenniük. A fogalmak egymásba alakításának a lehetőségét azért is 

szükséges fenntartani, mivel az egységesítés vonatkozásában a jogalkotó elképzelése nem 

ismert. De nem ez az egyetlen szempont, ami miatt célszerű ennek megfelelően is a 

meghatározásokat így megfogalmazni, hanem azért mivel az egységesítés több irányban is 

elképzelhető megoldás. A legkézenfekvőbb a közalkalmazotti és köztisztviselői réteg 

egybeolvasztása lenne, hiszen a lényegi különbség sok esetben csak a közhatalom gyakorlás 

hiánya.  

Összegezve a munkavállaló, a közalkalmazott és a köztisztviselő státuszának 

újradefiniálása egy esetlegesen ténylegesen megvalósuló egységesítési folyamat első lépése 

lehetne: 

 

Munkavállaló Közalkalmazott Köztisztviselő 

A gazdasági szféra A közalkalmazott a A köztisztviselő 



alanyaként definiáltuk. A 

munkaerőpiac azon 

alanyáról beszélünk, aki a 

gazdasági szféra egy 

másik szereplőjével köt 

jogügyletet, akinek 

személyében függőséget 

vállal. A személyes 

függőség a 

munkaszerződés általi 

munkavégzésben 

nyilvánul meg, 

Főszabályként betöltötte 

a tizenhatodik életévét, és 

a cselekvőképessége 

irreleváns.  

 

munkavállalók azon 

csoportja, amely állami, 

vagy önkormányzati 

közfeladatok 

megszervezésében, 

végrehajtásában vesz 

részt, az adott 

költségvetési szerv 

szervezetébe 

beilleszkedve, az állam 

szolgáltató arcát 

megjelenítve, az ehhez 

mért fokozott felelősségi 

szabályok által korlátozva. 

alatt a munkavállalók 

azon csoportját értjük, 

akik függőségi jogviszony 

keretében a hivatali 

struktúrába beilleszkedve, 

munkavégzési 

tevékenységüket, a 

szolgálatadó utasításainak 

megfelelően, általában 

közhatalom birtokában a 

köz érdekében végzik; az 

állam, a közigazgatási 

szerv, vagy az 

önkormányzat 

megtestesítőjeként, az 

ehhez mért szigorú 

polgári- és büntetőjogi- s 

munkajogi felelősségi 

szabályok keretében. 

 

 

II. A kutatás módszertana 

  

A választott téma vizsgálata elsősorban a jogi területek ismeretét és mélyebb 

összefüggéseinek a feltárását igényli, azonban az egyes résztémáknál a politikai – és 

szociológiai elméletek felhasználása is nélkülözhetetlen. A dolgozat témájaként megjelölt 

közszolgálati egységesítése komplex kérdésként közelíthető meg, melynek jogi- gazdasági- 

társadalmi hatásai vannak. Éppen ezért a vizsgálatok lefolytatásánál az alulról építkezés 

folyamatát követve közelítettem az általános kérdésektől a különös kérdésekig. Az általános 

vizsgálati részt az egyes munkajogviszonyok személyi hatályához kapcsolódó fogalmainak a 

kimunkálása jelentette. A munkavállaló, a köztisztviselő és közalkalmazott fogalmának 

kialakítása nem csak a hazai, de a nemzetközi jogi térben is relevanciával bír. Az alapfogalmi 



készlet elemzésénél éppen ezért a téma szempontjából elengedhetetlen volt a nemzetközi jog 

összehasonlítás alkalmazása. A magyar jog sok ággal kapcsolódik a német jogi dogmatika 

eredményeihez mind a közjog, mind a magánjog területén, éppen ezért a munkavállaló, a 

köztisztviselő és a közalkalmazott fogalmának meghatározásánál nem hagyható figyelmen 

kívül, hogy a párhuzamos német szabályozás miből indul ki. Ez már csak azért is elsődleges 

jelentőséggel bír, mivel a magyar munkajogi és közszolgálati rendszer a XX. század közepéig 

hasonló módon volt szabályozott, mint a mai német megoldások. A német megoldás a mai 

szintjén egy organikus jogfejlődés eredményeként kezelhető, azonban a magyar jogfejlődés az 

utóbbi száz évben többször is paradigmaváltásra kényszerült. Ennek lett eredménye egy a mai 

civil jogban gyökerező, de a közjogi jellemzőkből is sok mindent megőrző szolgálati viszony. 

Önmagában az, hogy egy közszolgálati jogviszony karrier rendszerű és inkább közjogi 

jellegű, vagy nyílt rendszerű és a magánjogban gyökerező nem jelent különösebb nehézséget. 

A vizsgálatok lefolytatásához azonban nem elég egy összehasonlítási síkot 

megvizsgálni. A dolgozat szempontjából fontos elem az európai jog elemzése. Ennek az 

elemzésnek két vetületét érdemes megvizsgálni. Az egyik a munkavállaló fogalmának a 

terjedelmét határozza meg az Európai Unió elsődleges és másodlagos jogforrásai által. Az 

általános kérdés, hogy az előbb említett elsődleges és másodlagos jogforrások által 

meghatározott munkavállaló fogalmak vajon milyen hatással van az egyes nemzeti 

megoldásokra. A második vizsgálandó vetülete az európai jognak az EU tisztviselőire 

vonatkozó szabályozás. Az EU tisztviselőinek vizsgálata adja a harmadik szélsőértéket. A 

nemzetközi jogösszehasonlítás ezen szélsőérték mentén kitágul, mivel a történeti 

összehasonlítás keretében már nem csak a germán jogrendszerek és az európia jogszabályok 

kerülnek összehasonlításra, hanem az anglo-amerikai megoldások is.  

 

 

III. rész: a tudományos eredmények rövid összefoglalása 

 

A fent felvázolt kérdések alapján a dolgozatomban azt a koncepciót dolgoztam ki, 

mely akár valamilyen formában kiindulópontként szolgálhatna egy a közszolgálati jogot 

érintő egységesítés során. Hiszem azt, hogy ha erre egyszer sor kerül, annak 

mindenféleképpen figyelembe kellene vennie a közjogi és magánjogi tényezőket. A magyar 

jogrendszerben a közszolgálati jog ugyanis ennek a kettőnek a határán található. A 

jogösszehasonlítás módszerét alkalmazva megtalálni azokat a nemzetközi megoldási 

javaslatokat, melyek a magyar jog számára példaként szolgálhatnak. A korábban említett 



kérdéseknek azonban nem csak elméleti jellegű megközelítése lenne a cél, hanem a 

dolgozatban felmerülő kérdések gyakorlati vizsgálata tenné teljessé a kutatást. A téma többes 

síkba helyezésével próbáltam megfogalmazni és kifejteni a de lege ferenda javaslataimat, 

melyek első sorban a személyi hatály revíziójához kapcsolódnak az alábbi állomásokon 

keresztül 

- Az egyéges közszolgálati koncepció személyi hatályára vonatkozó 

szabályozási lehetőségeinek kidolgozása 

- A szerzett jogok védelmének vizsgálata 

- A munkavállaló, a köztisztviselő és a közalkalmazotti fogalmi 

struktúrájának a meghatározása  

- A közszolgálati munkaszerződés fogalmának és alkalmazási körének 

kiemelése  

A felsorolt javaslatok mind egy egységet alkotnak. Ezek az egységek járulnak hozzá 

az új közszolgálati szabályrendszer kialakításához. Ezeknek az állomásoknak a végig vitelére 

azért van szükség, mivel csak a fokozatos építkezés mentén képzelhető el egy esetlegesen a 

szektorok stabilitása. 

Az elkészült dolgozat nem tűzött ki más célt maga előtt, mint hogy ha a jogalkotó 

igénylei és a jogviszonyok egységesítésben kezd el gondolkodni, akkor a felmerülő 

kérdésekre és problémákra megfelelő gyakorlatorientált választ megadja. 

A korábbiakban vázolt fejlődési ív és egyes megoldások mind egy-egy állomásai 

annak a folyamatnak, amely kialakította a ma hatályos közszolgálati és munkajogi rendszert. 

A kérdések egy jelentős része nem jutott nyugvópontra. A közszolgálat és a munkajog 

vonatkozásában rendszerint egymást követő olyan módosítások, változások következtek be, 

amelyek nem kifejezetten voltak mindig összhangban a korábbiakkal. Az adott szektorok 

szabályozása, de különösen a közszolgálati szektorra vonatkozó szabályanyag sokszor tölti be 

a kísérleti nyúl szerepét. Ennek indoka végtelenül egyszerű, az állam túlhatalma kifejezetten 

ezekben a foglalkoztatási jogviszonyokban valósul meg, hiszen egy személyben a jogalkotó 

és a munkáltató. Emiatt gyakran keverednek a funkciók, hogy most éppen melyik szerepét is 

játssza az állam. Az állami önkontroll persze megvalósulhatna, ha a fékek és egyensúlyok 

rendszere betöltené rendeltetését, és nem lennének jelentős átfedések a jogalkotó és 

végrehajtó rétegek között.  

Az állam szándékai kifürkészhetetlenek gyakran, és ez kifejezetten igaz, ha a 

foglalkoztatási jogviszonyok reformjáról van szó. A pontos politikai szándék nem látszik arra 

vonatkozóan, hogy a jelenleg fennálló rendszer által generált problémák megoldására milyen 



alternatívákkal rendelkezik. A döntéseinek egy része a manager szemléletű NPM filozófia 

irányába hat, a másik része pedig inkább az NPM –ből kiábrándult neo-weberi megoldásokat 

favorizálja. Egy bizonyos, a közszolgálat egységét, ha el is képzeli valahogyan az állam, az 

nincs összefüggésben a korábbi ideákkal és megoldási javaslatokkal.  

Ha önmagában koncepció nem is látszik, az mindenképpen elmondható, hogy a 

közigazgatás centralizálása és külön kiemelése mindenféleképpen hatással van és lesz a 

későbbiekben a foglalkoztatási viszonyokra, önmagukban és egymáshoz való kapcsolatukban 

is. Ez legfőképpen indirekt módon fogja befolyásolni a témánk szempontjából érintett 

személyi hatályt, de igenis direkt módon magát a dogmatikát.  

A közigazgatási jog kiemelése az előző kormányzati ciklusban meghirdetett 

„Államreform” részeként prioritást nyert. Ennek egyik jelentős állomásaként tekintettek az új 

szolgálati jogszabályok megalkotására. Az első lépésként a 2010. évi LVIII. tv-t (Ktjv.) 

alkották meg, mely bevezette a kormánytisztviselőt, mint tisztséget és definíciót. A személyi 

hatály vonatkozásában a közhatalmi funkciók gyakorlása megkettőződött. Arról nem is 

beszélve, hogy a közalkalmazotti réteg, mint állami alkalmazottak csoportja még mindig jelen 

van. Ebből arra következtethetnénk, hogy az állam új szemlélet mentén egy sokkal 

kidolgozottabb és érdemi szétválasztási rendszerben kezdett el gondolkodni, ahol ésszerű 

vonalak mentén kívánja szétválasztani a munkajogi és a közszolgálati jogviszonyokat. 

Természetesen az is világossá vált, hogy a Ktjv. csak egy ideiglenes megoldás, hiszen az 

egész jogszabály egy hivatkozásgyűjteményként funkcionált, folyamatosan visszautalva a 

kiüresített Ktv.-re. Ezzel párhuzamosan elkezdődött, illetve már folytatódott az új Mt. 

rohamtempójú kodifikációja is. A szakma, (és azon kevés esetek egyike), és az állampolgárok 

is kíváncsian várták, milyen új szabályok alkalmazása befolyásolja életüket a munka 

világában a jövőben. A legnagyobb várakozást természetesen az Mt. kodifikációja váltotta ki, 

hiszen az emberek nagy részét érinti, és erről számoltak be a híradások is. Ehhez képest az új 

közszolgálati jogszabály az új munkajogi kódex farvizén érkezett meg, ráadásul 

számozásában megelőzve az új Mt.-t még a 2011. év jogalkotás termékeként.  

Az Mt. indoklása kiemelte, hogy a javaslat nem kívánja érinteni az ún. függő munka 

hazai szabályozásának rendszerét, ezért abból indult ki, hogy a közszolgálat jogviszonyait 

külön törvények rendezik. Azt azonban látnunk kell, hogy a függő munka, mint tárgya az 

egyes jogviszonyoknak nem csak a munkajoghoz kapcsolódik, hanem véleményem szerint a 

közszolgálati jogviszonyokhoz is. A közszolgálati jogban még inkább érvényesül a felek alá – 

fölé rendeltsége. Ráadásul a közszolgálati jogviszonyok esetében rugalmatlan szabályokról 

beszélünk, ezért a felek közötti függőség kapcsolat sokkal jellemzőbb, mint a munkajogban. 



Ilyen értelemben tehát a munkajog tárgykörében jelentkezik a munkaviszony, a 

közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszony, kiterjed a köztisztviselői jogviszony esetében 

a köztisztviselők munkavégzésére, munkakapcsolataira, illetve az ezzel összefüggő jogokra és 

kötelezettségekre, azaz ezek, amelyek a munkajog tárgyába tartoznak, míg a közszférában 

tevékenykedők hatósági vagy ahhoz kapcsolódó ügyintézése már a munkajogon kívül, a 

közigazgatási jog területére sorolva hatályosul. 

Létezik a munkajognak egy szűkebb értelmű felfogása is, amely szerint a munkajog 

csak az önállótlan munka magánjoga, azaz a privát szféra joga, ahol a munkavégzés jogi 

alapja a felek közötti, lényegében a magánjog területére sorolható munkaszerződés. Ez utóbbi 

szűkebb értelmű felfogás a munkajog egészét illetően vitatható, a munkajog tárgyát 

legáltalánosabb értelemben megközelítve ide sorolandó a magánszférán kívül a közszféra 

munkavégzési viszonyrendszerére vonatkozó szabályozás is. 

Ez a megoldás már lényegében előre vetítette azt a megváltozott kapcsolatrendszert, 

amely a munkajogi és közszolgálati jogi szabályozást összekötötte. A kapcsolatrendszer 

felülírása az új közszolgálati jogszabály, a Kttv. eddigiektől „eltérő” struktúrája. Az 

eddigiekkel ellentétben az új szolgálati jogszabály arra vállalkozott, hogy az összes felmerülő 

jogi kérdést majd saját maga rendezi. Így megszakadt a korábbi kapcsolat az Mt. -vel 

hivatalosan. Gyakorlatilag azonban elegendő megnéznünk a Kttv. tényleges szabályanyagát, 

mely számos helyen azonos a munkajogi szabályokkal. A korábbi kapcsolatrendszerben az 

Mt. annyiban volt háttér-joganyag a Ktv-hez képest, amennyiben kifejezetten előírta, hogy a 

jelenlegi rendszerben a munkajogi szabályok úgy képezik a közszolgálati jog háttéranyagát, 

hogy bekerültek a hatályos normaszövegbe. Meglátásom szerint ezzel nagyobb lépést tett a 

közszolgálat a magánjogiasodás irányába, mint korábban. Ezzel párhuzamosan hiányzik a 

következetesség is. A jogalkotó hangsúlyozta, hogy a közszolgálati jogviszonyokat önálló 

szabályozási struktúraként, a közigazgatás részeként kellene elképzelnünk. Ilyen rendszert 

természetesen lehet kialakítani, nem egy példa van germán jogterületeken ezek alkalmazására. 

A következetesség ott szenved csorbát, hogy ha a közszolgálatot önállónak tekintjük, akkor ez 

a szemlélet miért nem érvényesíthető a közalkalmazottakra is. Az ő vonatkozásukban az új 

Mt. hatályba lépése hozott jelentős változást azzal, hogy a korábban a közszolgálati 

jogviszonnyal összefüggő speciális jogintézmények egy jelentős részét kivették a Kjt. –ből, és 

fogalmi terminológiáját is közelítették a munkajog irányába. Ez persze lehetne magától 

értetődő, mivel a Kjt. mindig is közelebb állt a munkajogi szabályokhoz, mint a Ktv., de ez 

sehogy sem illeszthető be a törvényhozó által elképzelt rendszerbe. Illetve felmerül a kérdés, 

ezek szerint a közalkalmazottakat nem tekinti az állam közszolgáknak?  Az elmaradó 



szabályozás vagy állásfoglalás az elképzelések hiányából fakad? Esetleg a jogalkotó 

meggondolta magát a kigondolt koncepció vonatkozásában? 

A fent vázolt elméleti összefüggések gyakorlati lecsapódását szeretném a dolgozat 

összegző részében megvizsgálni, hogyan is hatnak az egyes adott válaszok és választások a 

jogalkalmazásra, és tényleges munkajogi és közszolgálati relációkra.  
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