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Témavezetői ajánlás 
 

 

Mélypataki Gábor doktorjelölt a magyar közigazgatás egyik aktuális 

kérdésével, a közszolgálat egységesítésének a gondolatával foglalkozik 

dolgozatában. Ehhez kapcsolódóan a munkavállaló fogalmának 

meghatározására koncentrál művében, a dogmatika és a személyi hatály 

megközelítésében. Témaválasztás mindenképpen helyénvaló, hiszen ez a 

kérdéskör a rendszerváltást követően már felmerült, csak a szerző által is 

kifejtett okok miatt lekerült a napirendről, de az erre vonatkozó kutatás szinte 

megkerülhetetlen. 

Mélypataki Gábor széleskörű kutatást folytatott a témában nem csupán 

Magyarországon, hanem külföldön is. Ez utóbbi eredménye a széleskörű 

külföldi történeti rész, amely kiegészül a magyar közigazgatás történeti 

kérdéseivel. A dolgozat nem előzmény nélküli, ugyanis a doktorjelöltnek több 

publikációja is megjelent ebben a témakörben. A szerző bátran kezeli az általa 

kutatott témát kifejtve nem csak a jogi szempontokat, hanem társadalmi- és 

politikai összefüggéseket is. Az elméletileg megalapozott munka rávilágít a 

kérdéskör több gyakorlati aspektusára is. A mű eredetiségét támasztja alá, 

hogy több, valószínűleg vitát generáló elgondolást fejt ki, illetve a kutatásával 

alátámasztott, de lege ferenda javaslatokat is megfogalmaz a szerző. 

Mindezek alapján a magam részéről Mélypataki Gábor dolgozatát a nyilvános 

vitára feltétlenül alkalmasnak tartom.    

 

Miskolc, 2016. május 25. 
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    Dr. Rácz Zoltán PhD. 

 egyetemi docens 

         témavezető  
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I. Bevezetés 

 

 

A mai változó világunkban nehéz megtalálni azt a kevés pontot, 

amelyről állíthatjuk, hogy ennyi év elmúltával is stabil. Ez az állítás különösen 

igaz a mai jogrendszerre, a jogalkotásra. Stabilnak hitt törvények cserélődnek 

le egyik pillanatról a másikra. Nincs ez másként a munkajog magánjogi és 

közjogi oldalán sem. 2012 úgy látszik a munkajogi fordulat éve volt. Azt, 

hogy mennyire volt szerencsés ez a fordulat, vagy sem, az a későbbiekben 

derül majd ki. Egy-két évnél több átfutási idő szükséges ennek megítéléséhez 

a gyakorlat függvényében. Az minden esetre azonban elmondható, hogy 

rengeteg olyan változás nem történt meg, aminek meg kellett volna történnie.
1
 

Kiss György szerint egy újfajta rugalmasság és biztonság kialakítása hiányzik. 

Ehhez a magam részéről hozzátenném, hogy sok olyan dolog változott, 

aminek nem biztos, hogy indoka lett volna. Ez érvényes a munkajog magán – 

és közjogára, de főleg az utóbbira.  

Ha a formai változásokat nézzük csak, a munkajog három alapvető 

státusz törvényéből kettőt teljesen lecserélt a jogalkotó,
2
 és egy maradt meg az 

eredeti koncepcióból. A formai változás azonban sohasem csak önmagában 

végbemenő folyamat. Ahol változik a forma, ott általában változik a tartalom 

is. Nem történt most sem másképp. A megreformált munkajogi szabályok 

teljesen új alapokra helyeződtek. Ez nem jelent teljes szakítást a régi 

kötelékekkel és jogintézményi megoldásokkal. A változó tartalom azonban 

teljesen új megvilágításba helyezi a munkajog, és ezen belül is a közszolgálati 

munkajog eddigi megoldatlan problémáit.   

A közszolgálati munkajogról eleddig már sok nagyszerű értekezés 

született,
3
 melyek egy része elsősorban munkajogi szemléletű, míg mások 

                                                           
1
Kiss György: Foglalkoztatás gazdasági válság idején – a munkajogban rejlő lehetőségek a 

munkajogviszony tartalmának alakítására (jogdogmatikai alapok és jogpolitikai indokok), in: Állam – 

és Jogtudomány 2014/1, 36. old. 
2
 Az új Munka Törvénykönyv: 2012. évi I. tv. és a Közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. tv. 
3
 Lásd: Hazafi Zoltán, Horváth István, Veszprémi Bernadett, Prugberger Tamás, Kiss György munkái 
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elsősorban a közigazgatási oldalról vizsgálták a kérdéseket. Bármelyik 

oldalról is közelítjük meg, számításba kell vennünk a másikat. A megírandó 

dolgozatban én sem teszek majd másképp. A közszolgálat vizsgálatánál 

határmezsgyén állunk magánjog és közjog határán. Teljesen mindegy, hogy a 

címben foglalt közszolgálati egységesítést, vagy más jogintézményt emelünk-e 

ki.  

Mielőtt még a magánjog-közjog problémájához előre szaladnánk 

érdemes elidőznünk a dolgozat címénél egy keveset.  Ahogy a dolgozat címe 

is mutatja az értekezés központi témája „a közszolgált egységesítésének 

kérdése”. A címet, ha elolvassuk, teljesen magától értetődőnek tűnik, hogy 

miről is szeretne szólni a dolgozat. Meglátásom szerint azonban mégis csak 

magyarázatra szorulnak az egyes kifejezések. 

Az első és egyik legfontosabb kérdés, hogy mit értünk, mit értek én 

közszolgálat alatt. Meglátásom szerint a közszolgálat egy sokfajta 

jelentésvetülettel rendelkező kifejezés. A sokfajta jelentésrétegnek 

köszönhetően használhatjuk tágabb, szűkebb és legszűkebb értelemben is. Ha 

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. Lényegében mindazon alkalmazottakat jelenti, 

akik valamilyen formában állami, önkormányzati alkalmazásban állnak. 

Idesorolhatjuk a hivatalnoki és alkalmazotti rétegeken túl a fegyveres szervek 

hivatásos állományú tagjait, az állami főhatalmak szerveinek hivatalában 

dolgozó személyeket, igazságügyi alkalmazottakat, és a közvállalatok 

dolgozóit.
4
A dolgozat vizsgálati spektrumához mérten azonban ez a fogalmi 

meghatározás túlságosan is széles. Olyan szolgálatvállalói rétegeket kellene 

vizsgálnunk párhuzamosan, amelyek esetében a közös szabályozási 

konszenzus soha nem jöhetne létre. Teljes mértékben logikus és védhető, hogy 

a fegyveres erők hivatásos tagjaira sokkal szigorúbb feltételek vonatkoznak, 

mint egy közalkalmazottra. Meg kell állapítanunk, hogy a széles értelemben 

vett közszolgálat fogalmi meghatározása a dolgozat szempontjából túlságosan 

                                                           
4
 György István: Közszolgálati jog, HVG-ORAC, Budapest, 2007 15-18. old. 
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is széles. De teljes mértékben a vizsgálatát nem lehet kizárni. A közszolgálat 

rendszerében ugyanis van egy szélesebb értelemben vett a Magyary 

Programban is megfogalmazott egységesítési törekvés, mely keresi a 

lehetőségeket a közös nevezők megtalálására. A fenti törekvéshez 

kapcsolódva a megvalósítás egyik első lépcsőjében a közszolgálathoz 

kapcsolódó szakmák integrált és közös modulos
5
 képzése történik. A 

hivatásosokra vonatkozó szabályok sokat merítenek a civil közszolgálat 

szabályozásából. Ebből kifolyólag ezek módosítása, egységesítése jelentős 

kihatással lehet a hivatásosok jogviszonyaira.  A szabályozás esetleges 

változása nem csak a szabályozási környezettel kerülne kölcsönhatásba, 

hanem a jövőben bevezetni tervezett életpályamodellekkel is. A civil és a 

hivatásos jogviszonyok szabályozásának kapcsolódási pontjaival 

kapcsolatosan léteznek vizsgálatok. Hazafi Zoltán kutatásaiban éppen az 

autonóm államigazgatási szervek személyi állománya tekintetében vizsgálja a 

szolgálatra vonatkozó szabályok összehangolásának az alternatíváit. 

Véleménye szerint azért is fontos aspektus, mivel az a korábbi elv, mely a 

Ktv.-ben, de főleg a Kjt.-ben gyökerezett, miszerint egy hivatal egy jogállás 

nem érvényesíthető jelen viszonyok között.
6
Az államigazgatás legutóbbi 

reformját követően létrejöttek olyan szervek (pl. NAV), ahol egy szervezet 

égisze alatt szolgálnak civil és hivatásos közszolgák. A gyakorlati életben is 

jelentkező kérdés, ezeknek a szolgálati viszonyoknak is az összhangja. A 

fentiek fényében a dolgozat gyakorlati jogi problémákkal foglalkozó részében 

szeretnék ezekre az összefüggésekre kitérni.  

Ha fogalmi szempontból a másik radikális, legszűkebb megfogalmazást 

vizsgáljuk, akkor meg kell állapítanunk, hogy ebben az esetben a szabályozás 

egyetlen munkavállalói rétegre korlátozódik. Ez a réteg pedig a 

köztisztviselői-kormánytisztviselői kar. A közszolgálat legszűkebb értelmű 

                                                           
5
 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzési rendszerében alkalmazott közös modulok segítségével 

akarják megkönnyíteni az egyes szakmák közötti átjárhatóságot 
6
 Hazafi Zoltán: Új közszolgálati életpálya- A közszolgálat fejlesztésének jogi és emberi erőforrás 

dimenziói, in: : Bokodi Mária - Hazafi Zoltán – Kun Attila – Petrovics Zoltán – Szakács Gábor: 

Közszolgálati életpálya és emberi erőforrás gazdálkodás, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 

Budapest 2014, 21. old. 
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vizsgálatába tehát csak a közhatalmat gyakorló állami alkalmazotti réteg 

tartozik bele. Fontos ennek a rétegnek a vizsgálata, hiszen meghatározó 

jelentőségű a dolgozat tárgya szempontjából. Hozzá kell tennünk, hogy fontos 

a hivatalnoki réteg munkajogi szabályainak vizsgálata, de önmagában nem 

elegendő. A közszolgálatot, mint olyat, és a munkajoghoz való viszonyát nem 

elég csak egy aspektusból vizsgálni, éppen ezért a harmadik közszolgálati 

fogalom az, amelyik a dolgozat szempontjából teljes mértékben releváns.  

A klasszikus munkajogi értelemben vett közszolgálat fogalom 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. 

Meglátásom szerint létezik a magyar jogban olyan munkavállaló 

fogalom, amely magában foglalja a közszolgálati jogviszonyok alanyainak a 

körét is. A kérdésfelvetés első ránézésre egyszerűen megválaszolhatónak 

tűnik. A vizsgálata azonban mégis szükséges a változások tükrében.  

Amennyiben az új szabályokkal övezett munkajogi térben létezik ilyen 

fogalom, akkor ennek segítségével kell meghatároznunk a közszolgálati jog 

személyi hatályát. A vizsgálat abból a szempontból is fontos, hogy korábban 

az egységesítés egyik akadálya a személyi státuszok különállása és az ezekhez 

kapcsolódó dogmatikai kérdések voltak. Szükséges megvizsgálni, hogy ezek a 

fogalmak hogyan változtak, és a megváltozott jogi térben képezhetik-e alapját 

egy egységes közszolgálatnak? 

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. Azonban, hogy ezt a 

hipotézist ténylegesen igazolni lehessen, szükséges a munkajog és ezen belül 

is a közszolgálati jog személyi hatályának teljes elemzése. 
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Az elemzést éppen ezért többes síkba kell helyeznünk. A vizsgálat 

egyik síkja a hazai változó jogszabályi környezet, ahol párhuzamban 

vizsgáljuk a régi és új szabályokat. Ezen belül is, a közszolgálat önmagához, 

és a munkajog szabályaihoz való viszonyát. A második vizsgálati sík a 

nemzetközi tér, mely elsősorban a német és az uniós jogrendre fókuszál. 

Ezeket a síkokat nem lehet elkülöníteni egymástól. Szükséges, hogy mindig 

egyszerre világítsák meg a dolgozat tárgyát. Ha egy példával kellene élni, ez 

olyan mintha egy tojást vagy valamilyen gömbölyű tárgyat akarnánk 

műteremben lefotózni. Szükséges, hogy az összes reflektor egyszerre égjen, 

hogy minden részét világosan láthassuk, és semmi ne maradjon árnyékban.  

A dolgozatban természetesen folyamatosan arra törekszem, hogy ez a 

többes síkba helyezett vizsgálat végig fennmaradjon. Fontos, hogy a dolgozat 

szerkezete is eleget tegyen ennek a követelménynek. Az előbb leírtak miatt a 

dolgozat szerkezete eltér a klasszikus felépítéstől, mely a történeti résszel 

kezd, majd az önálló gondolatokban ér véget. Természetesen nem az önálló 

gondolatok hiánya borítja majd az egyensúlyt, hanem a felvázolt logikai 

elképzelés.  

Meglátásom szerint ugyanis, ahhoz, hogy a hipotézis fényében bármiről 

beszélni is tudjunk, szükséges az alapfogalmak kijelölése, és ezáltal a 

munkajog kereteinek a meghatározása is. A keretek meghatározása a miatt is 

fontos, hogy a közszolgálati jogot hogyan is képzeljük el a későbbiekben: a 

munkajog részeként, vagy azon kívül.  Fontos meghatározni a munkavállaló, a 

köz – és kormánytisztviselő, és a közalkalmazott fogalmát. Ezeket mind a 

munkáltató fényében kell megvizsgálnunk, és megállapítanunk, hogy hogyan 

viszonyulnak egymáshoz ezek a fogalmak. A munkavállalót, mint fogalmat 

több síkon is szükséges vizsgálni, a legszűkebb értelmezéstől a legtágabb 

értelmezésig. Ezzel párhuzamban ugyanezt a vizsgálatot el kell végeznünk a 

német és az uniós jog kapcsán is. Az ebből nyert ismeretekből építkezhetünk 

tovább, mely a történeti rész felvázolásához nyújt segítséget. A történeti rész 

(III. rész) kapcsán szükséges annak vizsgálata, hogyan is alakult a 

közszolgálat személyzeti rendszere, és milyen szabályozási elveken is 
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nyugodott, milyen volt a közszolgálat és a gazdasági szféra viszonya. A 

dolgozat negyedik részében a munkajog és a közszolgálati jog kapcsolatát 

szükséges megvizsgálni, mely rámutathat arra, mégis mennyire egységes a 

közszolgálati személyzeti rendszer és a hozzá kapcsolódó dogmatika, és ezzel 

a közszolgálati dogmatika és pragmatika ellentmondásaira is szeretnék 

rávilágítani. 

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.  
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II. A munkavállaló, a köztisztviselő és a közalkalmazott fogalmi 

elhatárolása egymástól a foglalkoztató tükrében 

 

 

1. 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 következőekben azt vizsgálom, 

hogyan is definiálható a munkavállaló, a köz- és kormánytisztviselő és a 

közalkalmazott. A fenti fogalmakat azonban sohasem önmagukban 

vizsgálandók, 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 kijelenthető, 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.  
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Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre válaszolhassunk, elsősorban a 

fogalmak szűk értelmezését szükséges megfejtenünk.  

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 kiemelnünk, 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 
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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.  

A fenti megfogalmazás bármennyire is szépen hangzik, a kiindulási 

pontunk nem ennyire vegytiszta. A tiszta elhatárolást ugyanis kérdések és 

dilemmák sora övezi. Már önmagában a vegytisztán megfogalmazott 

elhatárolás is kérdéseket hordoz, de ha ezektől el is tekintünk, és a 

konkrétumokra figyelünk, néhány kérdésre választ kell kapnunk. Ezt a 

kettőséget támasztja alá az 1/2016 (I.29.) AB. h. is, mikor azt írja, hogy:  „ a 

köztisztviselői, kormánytisztviselői jogviszonyok kettős arculatú jogviszonyok. 

Egyrészt mivel munkavégzésre irányuló jogviszonyok, sok vonatkozásban a 

munkajogi jogviszonyok sajátosságaival rendelkeznek. Másrészt e 

jogviszonyok sajátosságait meghatározza az is, hogy e munkavégzés 

közhatalommal rendelkező állami szervekben történik, és a tisztviselők 

közhivatalt viselnek, állami feladatokat látnak el, állami, közhatalmi 

döntéseket hoznak, készítenek elő, ezért alapvetően közjogi jellegű 

jogviszonyok.”
7
 

A fentiekhez kapcsolódóan a munkáltató-szolgálatadó kettősét kell 

röviden megvizsgálni. A szolgálatadó, mint a közszolgálat alanya, 

természetszerűleg mindig közigazgatási szerv, végső 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 foglalt állást a Kúria 

                                                           
7
 1/2016 (I. 29.) AB h. [44.] 
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közigazgatási perjoggal foglalkozó összefoglaló véleménye. Azt hozzá kell 

tenni, hogy a kérdésben szereplő dilemmát nem tudták a dokumentum szerzői 

feloldani.  

Mára teljes mértékben kiderült, hogy a jogalkotó politikai kérdésként 

kezelve a dolgot nem tette vita tárgyává, hogy melyik perrendtartási szabályok 

keretében kívánja a közszolgálati jogvitákat eldönteni.
8
 A napokban 

társadalmi vitára bocsátott közigazgatási perrendtartásra vonatkozó javaslat 

tartalmazza  a jogalkotó véglegesnek tekinthető véleményét. Az eljárás jogi 

szabályok változása lényegében annak a folyamatnak a záró állomása, mely a 

közigazgatás, és azon belül is a közszolgálatiság kiemelését célozta. A 

jogalkotó ennek a javaslatnak a megfogalmazásával véleményem szerint 

letette véglegesen a voksát abban a kérdésben, hogy mit is ért közszolgálat 

alatt. Ebben az esetben a jogalkotó a legszűkebb értelemben vett 

közszolgálatot emeli ki azáltal, hogy a köztisztviselők és kormánytisztviselők 

jogvitáit emeli be a közigazgatási per fogalmi rendszerébe. A 

közalkalmazottakra vonatkozó perek pedig maradnak a munkaügyi bíróságok 

hatáskörében. Látszólag ezzel éles határt húzott a törvényalkotás a munka – és 

közszolgálati jogviszonyok között. De ez egyáltalán nincs így. Elég csak 

megnézni a két jogviszonyrendszer tárgyát. Hajdu Edit kúriai bíró hozzám 

hasonlóan a két jogviszony tárgyának azonosságában látja főként 

megalapozottnak a gazdasági munkajog és a közszféra tényleges 

viszonyrendszerét.
9
 Ez abból a szempontból is vizsgálandó, hogy a jogalkotó 

egyre több a munkajogban alkalmazott HR eszköz alkalmazását kezdte 

kipróbálni a közszféra munkajogában is. A perjogi és anyagi jogi változások, 

melyek kiemelik a munkajogból a közszolgálati jogot jelentős hatással 

lehetnek a bevezetett személyiségmenedzsment eszközök hatásfokára. Rab 

Henriett kiemeli ugyanis, hogy ez a megoldás csökkentené ezeknek a 

                                                           
8
 A problámakörről részleteiben: Rab Henriett: A közszolgálati bíráskodás HR szempontú vizsgálata, 

in: Közjogi Szemle, 2016/1 
9
 Hajdu Edit: A munkaügyi perek és a közigazgatási perek kapcsolódási pontjai, a 

társadalombiztosítási határozatok felülvizsgálata a közigazgatási perjog reformja tükrében, in: 

Közigazgatási perjog, Kúria, Budapest, 2013, XIV. fejezet 
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hatékonyságát.
10

 Több olyan kérdés is generálódott ezen megoldások alapján, 

melyekre a dolgozatnak egy későbbi részében térek ki.  

A fentiekből adódó probléma felvetés és változás pedig magában 

hordozza azt kérdést, hogy létezik-e olyan munkavállaló fogalom a magyar 

munkajogban, amelybe beleértendő a közszolgálati jogviszony is? 

 

1.1. Az állami szabadság mértéke az alanyok meghatározása 

körében – pár szó az államtisztviselői jogviszonyról 

 

A közszolgálat témaköréhez és különösen az előbbi kérdéshez 

jelentősen kapcsolódik az állami szabályozás szabadságának a témaköre. Az 

állam a saját magát képviselő hivatalnokokra vonatkozó szabályok esetében 

mekkora szabadsággal rendelkezik a jogszabályok kialakításában? A 

szabadság mértéke a két terület közötti elhatárolásakénti kulcskérdések 

egyikeként értelmezhető. A közhatalom gyakorlása indokolttá teheti, hogy az 

állam szélesebb jogkört kapjon, mint a magán munkavállalók esetében. Jelen 

dolgozatban sem ennek a szabadságnak az elvitatását szeretném 

megfogalmazni, hiszen az állam oldalán ez jogosan felmerülő igényként 

jelentkezik. A dolgozat szerepe a szabadság témakörét érintve kettős. Egyrészt 

fogalmi támpontokat keresni, másrészt pedig érzékeltetni azokat a határokat, 

amelyek mégis korlátozzák az előbbiekben említett állami cselekvési 

szabadságot. A korábban már idézett alkotmánybírósági határozat szerint a 

szabályozási szabadság a jogalkotót csakis az Alaptörvény keretei között illeti 

meg.
11

 

A jogalkotó a fent jelzett szabadságával élve a dolgozat lezárásának az 

időpontjában foglalkozik az államtisztviselőkről szóló T/10267. számú 

törvényjavaslattal. Erről a momentumról a dolgozat lezárására tekintettel, a 

gyakorlati résszel foglalkozó részben szeretnék néhány szót ejteni. Az új 

törvényjavaslat a dolgozat lezárásának időpontjában látott napvilágot, így az a 

szöveg egy későbbi átdolgozásába kerülhet bele teljes értékűen.  De annyit 
                                                           
10

 Rab Henriett: i. m.  11. old.  
11

 1/2016 (I.29.) AB. H. [46.] 
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mindenféleképpen meg kell említeni, hogy első körben nem az egységesítés 

felé hat, Ez abból is kitűnik, hogy az államtisztviselői jogviszonyt a 

köztisztviselői és a kormánytisztviselői jogviszony közé ékeli be a jogalkotó. 

Ezzel a megoldással egy a járási hivatalok dolgozóira vonatkozó szabályanyag 

keletkezett, melynek a hátterét a Kttv. adja. A leendő szabályozásban rejlő 

érdekes fordulatot a törvényjavaslat 37§-e tartalmaz, mely 2018. január. 1. 

napjával tervezi a megfogalmazott szabályok teljes mértékű kiterjesztését a 

minisztériumi és a minisztériumi irányítás alá tartozó hivatalokra.  

A törvényjavaslat fényében úgy látom, hogy a jogalkotó talán túlzottan 

is alkalmazza azt a fajta szabadságot, amivel meghatározza a 

szolgálatvállalóit. Bizonyos esetekben visszaélésszerű alkalmazásról is lehet 

beszélni, mellyel megosztja a személyrétegeket és egyenlőtlenségeket teremt.  

A fent említett jogalkotói szabadságba az is belefér, hogy egy időben 

eltérő kontextusokból két közszolgálat fogalmat is elismerjen. A korábbiakban 

a lehetséges legszűkebbtől a legtágabb értelmezésen át vizsgáltam a 

közszolgálat fogalmát. Megállapításra került, hogy a perjogi változások első 

sorban a legszűkebb értelmezést követik. Azonban a jogalkotónak van egy 

elfogadott másik álláspontja, amit a már elített Magyary Program tartalmaz. A 

jogalkotó a Magyary Programban a személyzet fogalmát kiterjesztően 

értelmezi, beleérti mind a szűk értelemben vett közigazgatásban dolgozó 

kormánytisztviselőket, mind a katonákat és rendőröket, vagyis a fegyveres, 

illetve más hivatásos szolgálati állomány tagjait is.
12

 A megfogalmazás itt 

azonban nem áll meg, hiszen egy kiterjesztő értelmezést is hozzátesz, melyben 

idesorol mindenkit, aki bármilyen jogviszony keretében rendszeresen, 

személyesen foglalkoztatva munkát végez a közigazgatás számára. Ennek 

indokaként az erős állam alapját a megfelelő életpályák meglétében és azok 

általános közös megalapozásában látták a Magyary Program kidolgozói. Ez 

utóbbi kiegészítésből lehetne arra következtetni, hogy a közszolgálat fogalma 

lényegében minden olyan munkavégzésre irányuló jogviszony, amely az állam 

                                                           
12

 Magyary Program 42. old. in: 

http://magyaryprogram.kormany.hu/admin/download/8/34/40000/Magyary-Kozigazgatas-fejlesztesi-

Program.pdf, (2016. 05. 08.) 
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részére végzett tevékenység. Ha ezt az értelmezést fogadnánk el, akkor a 

lehető legszélesebb értelmezést kapnánk, amibe nem csak a közalkalmazottak, 

hanem a munkaszerződéssel foglalkoztatottak is beleférnének. Az elemzés 

további részéből azonban kiderül, hogy az életpályamodellek létrehozásának 

az igénye, hogy az egyes szolgálattípusok közötti átjárhatóságot biztosítsa. 

Ehhez azonban szükséges az életpályák összehangolása, és egy központi 

személyzeti politika kialakítása, mely egy egységesebb rendszert képzel el. A 

Magyary Program által megfogalmazott egységesség nem annyira a klasszikus 

értelemben vett egységesítés felé mutat, hanem a civil és a hivatásos 

közszolgálati életpályák összehangolása felé, melyből a közalkalmazottak 

kimaradnak.  

A következőekben a fogalmi készlet meghatározásánál elsősorban 

ezekre keressük a választ, hol vannak a határok a két szabályozási metódus 

között? 

 

 

2. A munkavállaló fogalma a magyar jogban, a munkáltató tükrében 

 

A fent vázoltak alapján a magyar munkajogban a munkavállalók három 

elkülönült rétegét különböztethetjük meg. Ebből a hármas felosztásból a 

munkavállaló fogalma tartozik a munka magánjogának fogalmi készletébe, a 

másik kettő a munka közjogának alapfogalmai.
13

 A foglalkoztatotti rétegek 

eltérő vonásait jellemzően az előző fejezetben meghatározott dogmatikai 

különbözőségek determinálják. Joggal merülhet fel a kérdés, hogy a munka 

közjogának foglalkoztatotti rétegét ténylegesen nevezhetjük-e 

munkavállalónak? A közszolgálati jog „munkavállalói” rétege vajon tényleg 

olyan egységes dogmatikai alapelveken nyugszik-e, mint amilyennek elsőre 

látszik? 

Mielőtt azonban ténylegesen is a fogalom meghatározásába kezdenénk 

szükséges néhány előkérdésnek a feltevése a munkajogban. A munkavégzési 
                                                           
13

 A kormánytisztviselői és a köztisztviselői réteget általánosságban egy szintként kezelem a 

dolgozatban. Ahol szükséges ezen két fogalom elkülönült, vagy egymással összehasonlító elemzése, 

ott külön jelzem az adott fejezet elején. 
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jogviszonyok a mai fogalmaink szerint nem csak a klasszikus munkajogi 

megoldásokat takarják. Ennek megfelelően a munkavállaló fogalom sem egy 

stabilnak mondható definíció a nemzetközi munkajogi kontextusban. A 

munkavállalóról áthelyeződik a hangsúly a munkavégzőkre. A hagyományos 

munkaviszony uralkodó jellege sokáig töretlen volt, ám a globalizáció, a 

fordista modell uralkodásának hanyatlásával az egyéb foglalkozási viszonyok 

elterjedése is bekövetkezett.
14

 A munkajog személyi hatálya egy átalakuláson 

megy keresztül. A munkavállaló fogalma egy széles palettán mozgó relatíve 

stabil megfogalmazás. A későbbiekben látni lehet majd, hogy az egyes 

részterületek irányából megvilágítva a kérdést más és más a munkavállaló 

definíciója.
15

 Úszó határokról beszélünk, hiszen a munkát végzők 

dogmatikája, amibe mai fogalmaink szerint beletartozik a munkavállaló is. A 

kiszolgáltatottabb fél védelme jelentkezik követelményként,
16

 ami nem csak a 

klasszikus munkajogra, hanem a gazdasági függőség más szintjein is 

jelentkezik. 

A munkajog hatályának meghatározása értelemszerűen a 

munkaviszony, munkavállaló fogalmának meghatározásával, a munkavégzésre 

irányuló jogviszony minősítésével történik minden nemzeti munkajogban. 

Éppen ezért van ezeknek a fogalmaknak kiemelkedő jelentősége a nemzeti 

munkajogban.
17

 Mind emellett Gyulavári kiemeli, hogy a nemzeti jogi 

megoldások is előtérbe kerültek, mivel a munkaviszony kiterjesztésének a 

kérdése a munkajog központi témáihoz sorolhatók. A dolgozat témájához 

kapcsolódóan éppen ezért a továbbiakban a személyi hatály elemzésének 

részeként a munkavállaló fogalmának a meghatározásával kezdem meg a 

hazai szabályoknak a vizsgálatát. A vizsgálat tárgyaként egy kontraszt 

kidolgozása a cél, melyhez párhuzamosan hozzámérhető a közszolgálati jog 

személyi hatálya. A közszolgálati jog személyi hatálya leginkább a klasszikus 

                                                           
14

 Jakab Nóra: A munkavállalói jogalanyiság munkajogi és szociális jogi kérdései, különös tekintettel 

a megváltozott munkaképességű és fogyatékos személyekre. Miskolc, Bíbor Kiadó, 2014, 38. old. 
15

 L. részleteiben: Gyulavári Tamás: Szürke állomány, A gazdaságilag függő munkavégzés a 

munkaviszony és az önfoglalkoztatás határán, Pázmány Press, Budapest, 2014,  42-44. old. 
16

 Collins, Hugh – Ewing, K. D. – McColgan, Alieen: Labour Law – Law in Context, Cambridge 

University Press, 2012, 186. old. 
17

 Gyulavári Szürke állomány 98. old.  
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munkajogviszonyban jelentkező munkavállaló fogalomhoz mérhető hozzá, 

ezért a gazdasági munkajogban jelentkező klasszikus munkavállaló fogalom 

meghatározására teszek kísérletet.  

A munkavállalók a gazdasági szféra, a gazdasági munkajog alanyaiként 

jelentkeznek. Azonban az, hogy mit is értünk a munkavállaló fogalma alatt, 

nem teljesen egységes a magyar jogirodalomban. A törvény erre nézve 

elméleti és fogalmi támpontot nem ad. A magyar jogban nem beszélhetünk az 

Mt.-ben meghatározott munkavállaló fogalomról.
18

 Ebben lényegi változtatást 

az új Mt. sem hoz.
19

 Meglátásom szerint nem is szükséges, hogy a fogalmat 

magában a törvényben absztraháljuk, hiszen a törvény alkalmazója úgy is a 

gyakorlati megvalósíthatóságra lesz kíváncsi. A legtöbb jogalkalmazónak elég 

az, hogy kit és milyen feltételekkel foglalkoztathat. Ha a törvényben nem is 

szükséges az általános dogmatikai értelemben vett fogalomalkotás, a 

jogtudományban igen.  

Nincs egységesen alkalmazható munkavállaló definíció a mai magyar 

jogtudományban. A megalkotott meghatározások mind közös tőről fakadnak, 

azonban egy-egy lényeges elemben eltérnek egymástól.   

Kiindulásként meg kell határoznunk azt, hogy a munkavállalóról, mint 

egységes átfogó munkajogi fogalomról, vagy mint a gazdasági munkajog 

alanyáról kívánunk-e beszélni. Ha a második megoldást választjuk, akkor 

viszonylag problémamentesen, egy tisztán végigvezetett elemzéssel 

eljuthatunk a munkavállaló, mint munkavállaló fogalmához. Ha a szélesebb 

értelmezést szeretnénk elemezni, rengeteg olyan dogmatikai kérdésbe 

ütközünk, melyek már a munkajogi reform előtt is jelentős problémaként 

jelentkeztek a munkajog területén. Az alapvető kérdés a munkavállaló, mint a 

munkajog egészét átfogó egységes fogalom kapcsán, annak tartalma. A 

tartalom alatt a fogalom által ténylegesen lehatárolt jogviszonyokat értem, 

amelyek egymástól akár jelentősen is eltérhetnek. Így a munkavállaló 

legtágabb értelmezésében olyan dogmatikai problémák vetődnek fel, mint 

hogy, munkavállaló-e a köz- és kormánytisztviselő, illetve a közalkalmazott? 
                                                           
18

Pajor-Bytomski, Magdalena: Arbeitsrecht in Ungarn, Jehle Rehm, München, 1998, 7. old. 
19

 Vö.: régi Mt. 72. § és új Mt. 34. § 
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Annak ellenére, hogy a kérdés megválaszolása, illetve a válaszadás kísérlete a 

dolgozat szempontjából kulcsfontosságú, egy későbbi fejezet tárgyát fogja 

képezni.
20

 

Fontos alapvetésként kell elfogadnunk, hogy a munkavállaló úgy 

jelentkezik, mint a munkaszerződés egyik teljesítésre kötelezett alanya.
21

 Ha 

kiindulópontunkat megvizsgáljuk, akkor láthatjuk, hogy egy olyan szerződéses 

alanyról beszélünk, aki munkaszerződés alapján, valamilyen szerződés szerinti 

szolgáltatás nyújtására kötelezett személy. Azonban ha a jogviszony mélyére 

akarunk fúrni, ennyivel nem elégedhetünk meg. Hiszen azt is meg kell 

határoznunk, hogy milyen szolgáltatás nyújtására kötelezett. A munkajog 

jellemzője a felek közötti alá-fölérendeltség, így érdemes ebből a relációból és 

a munkajog tárgyából kiindulni. A munkajog tárgya a függő munka, 

kiegészítve azzal, hogy az előbbi értelemben felfogott önállótlan munka is 

szintén e körbe tartozik, melynek jellemzője, hogy mind a munkajog köz-, 

mind pedig a magánformájánál alapjellegzetesség az alkalmazótól, illetve a 

munkáltatótól való függőség, vagy legalábbis önállósági hiány és annak 

utasításai szerinti eljárás a munkavégzés, illetve szolgálat során.
22

 

 A fent idézett jellemzőket összerakva a részletes elemzéshez Radnay 

József munkavállaló fogalmából érdemes kiindulnunk: „Munkavállaló az a 

természetes személy, aki nem önállóan, hanem bizonyos alárendeltséggel 

munkavégzést vállal, vagyis a munkaerejét bocsájtja a munkáltató 

rendelkezésére.”
23

A lehivatkozott fogalomban is látszik, hogy a munkavállalót 

mindig a munkáltatóhoz képest kell meghatároznunk. Az utasítási jognak, az 

önállótlan munkavégzésnek, és a munkaerő „áruba bocsátásának” csak akkor 

van relevanciája, ha van egy másik alany, aki irányába, vagy akinek az 

irányából hatnak ezek a kapcsolódási pontok. Éppen ezek, a munkáltató és 

munkavállaló közötti kapcsolódási pontok adják a munkajog lényegét. A 

                                                           
20

 A logikai sorrend azt követeli meg, hogy először az elméletet felépítő alapköveket, alrendszereket, 

határozzuk meg, és utána az átfogó rendszertani struktúrákat, így az első rész végén található 

összefoglaló fejezetben szeretném bővebben kifejteni a kérdéskört.   
21

Pajor-Bytomski: i. m. 8. old 
22

Prugberger Tamás - Kenderes György: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének 

kritikai és összehasonlító jogi elemzése, Novotni Kiadó, Miskolc, 2009, 20. old.  
23

Radnay József: Munkajog, Szent István Társulat, Budapest, 2008, 22. old. 
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munkajogviszony egy olyan kétoldalú jogviszony, melyben a felek között csak 

relatív az egyenlőség. A hierarchizált viszonyokra azonban itt szükség van. 

Azt beláthatjuk, hogy ha teljesen mellérendelt felekről beszélnénk, lehet hogy- 

kicsit sarkosan fogalmazva nem lenne, aki munkát végez.  Alapvetően is a 

mellérendeltségi viszonyok a polgári jog jellemzői, így ebben az esetben már 

nem munkajogviszonyról, hanem munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyról beszélnénk. A kettő elhatárolása fontos egymástól, hiszen attól 

függően, hogy melyik jogviszonyról beszélünk, változnak a felek jogai és 

kötelezettségei. Ez a folyamat a legjobban a „munkát vállaló” jogállásán 

keresztül figyelhető meg.
24

 

Ha másképp akarnánk megfogalmazni, akkor a munkavállaló egy olyan 

valaki, aki munkaszerződés alapján, munkaviszony keretében végez munkát, 

és az általa nyújtott szolgáltatásnak a jogalapja, nem valamilyen más 

munkavégzésre irányuló jogviszony.
25

 

Ha a fentiek alapján a munkavállaló, mint munkavállaló fogalmi 

ismérveit szeretnénk összeszedni, akkor lényegében egy olyan természetes 

személyről beszélünk, aki az általa megkötött munkaszerződés alapján végzi 

tevékenységét. Ez a tevékenység jellemzően önállótlan és/vagy függő munka, 

melyet alárendeltségi jogviszony keretében a munkáltató utasításainak 

megfelelően köteles ellátni. A munkavállaló, mint kifejezés, mint fogalom, 

ahogy azt fent is említettem, általában csak a munkáltató tükrében 

értelmezhető kategória.  

A munkavállalókat azonban nem csak a munkáltató vonatkozásában 

lehet tipizálni, ez csak egy lehetséges módja a felosztásnak. A 

munkavállalókat az általuk végzett munka jellege, bérezése, és több más 

szempont alapján is tudjuk osztályozni.
26

 A dolgozat szemszögéből a 

legfontosabb a törvényi, és ezzel összefüggésben a munkáltató általi felosztás. 

A törvényi felosztás és a munkáltató viszonyával kapcsolatosan ugyanabba a 

                                                           
24

Erről bővebben a már hatályon kívül helyezett 7001/2005. (MK 170.) FMM-PM együttes irányelv a 

munkavégzés alapjául szolgáló szerződések minősítése során figyelembe veendő szempontokról szólt. 
25

 Kiss György: Munkajog, Osiris Kiadó, Budapest, 2001, 93. old. 
26

 Lásd bővebben: Radnay i. m. 22-23. old. 
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fogalom-meghatározási dilemmába ütközünk, mint a munkavállaló esetében. 

A munkáltató, mint a munkajog egészét átfogó definíció nagyban függ a 

munkavállaló, mint a munkajog egészét átfogó fogalomra adott választól. 

Éppen ezért elsősorban a munkavállalók törvény szerinti tipizálását érdemes 

sorra vennünk, és ezt helyezni a munkáltató fogalmával párhuzamba. Jelen 

fejezetben a munkáltató, mint fogalom a gazdasági munkajogra jellemző 

meghatározásként szerepel. Ez a fogalomhasználat ugyanis jól kifejezi az 

egyes munkajogi tárgyú törvények személyi hatályával kapcsolatos 

dogmatikai vonásokat. Az egyenként meghatározott dogmatikai vonások 

párhuzamából építhetjük fel a munkajog egészét meghatározó személyi 

hatályt, amely a későbbiekben akár egy egységes munkavállaló, és a dolgozat 

szempontjából még inkább jelentős közszolga fogalomhoz vezethet.  

A munkavállaló, mint gyakorlati jogi kategória, a munkajog 

szabályaiban mindig a releváns tulajdonságai által meghatározott személy. Azt 

elmondhatjuk, hogy az új Mt. nem hoz releváns változást a munkavállaló 

általános meghatározásában.  

 

1992. évi XXII. tv. 72§ 2012. évi I. tv. 34§ 

(1) Munkaviszonyt munkavállalóként 

az létesíthet, aki tizenhatodik életévét 

betöltötte. 

 

(1) Munkavállaló az a természetes 

személy, aki munkaszerződés alapján 

munkát végez. 

(2) Munkavállaló az lehet, aki a 

tizenhatodik életévét betöltötte. 

1. táblázat: A munkavállaló általános törvényi meghatározása 

 

Munkavállaló lehet az a személy, aki betöltötte a tizenhatodik életévét. 

A tizenhatodik életév jelen pillanatban még az iskolaköteles kor felső határa. 

Főszabályként csak azok a személyek lehetnek munkaviszony alanyai, akik 

betöltötték az iskolaköteles kor felső határát. Az életkori sajátosság 

meghatározása egyrészt uniós kötelezettség, másrészt pedig praktikus 

megoldás, hiszen ez az életkor az, amikor egy ember átlagosan olyan 

tapasztalatok és felelősségtudat birtokába kerül, amelyek képessé teszik a 

felelős cselekedetre és munkavégzésre.  . 
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Az a korábbi jogalkalmazás során is teljesen egyértelmű volt, hogy 

munkavállaló csak természetes személy lehet. A munkavállaló ugyanis egy 

materiális felfogásban értelmezhető kategória. Az új szabályozásban azonban 

szövegszerűen is jelentkezik ez a követelmény. 

Ha az eddigieket végigvezetjük, akkor a munkavállaló minimálisan a 

tizenhatodik életévét betöltött természetes személy, akinél nem meghatározott 

a cselekvőképesség foka. A kérdés azért is érdekes, mert a törvény által 

megkívánt életkor pont az a legkorábbi időpont, amelyben előfordulhat a teljes 

cselekvőképességen át a cselekvőképtelenségig bármelyik szituáció.  A 

törvényi meghatározás a cselekvőképességet, mint fogalmi elemet nem sorolja 

a munkavállaló személyi kritériumai közé. A meghatározás középpontjába a 

munkavégzést, mint folyamatot állítja.
27

 Ha a szabályokat elemezve haladunk 

tovább a fiatalkorú munkavállalókra vonatkozó résznél egyértelművé válik, 

hogy minimálisan korlátozott cselekvőképességgel kell rendelkeznie a 

munkavállalónak.
28

 A minimálisan korlátozott cselekvőképesség azt jelenti, 

hogy legalább iskoláskorúnak kell lennie.
29

 

Azonban érdemes megemlíteni, hogy a jogalkotók az új törvényt a 

39/2011. AB h. fényében alkották meg. A döntés értelmében a jogalkotó 

mulasztást követett el, mikor a cselekvőképtelen személyekkel kapcsolatosan 

nem rendelkezett munkajogi szabályokról. Az Alkotmánybíróság 

(továbbiakban AB, vagy Alkotmánybíróság) megítélése szerint a belátási 

képesség tartós és teljes mértékű hiánya az önálló munkaviszony létesítés 

természetes akadálya lehet, ugyanakkor a cselekvőképtelen személyek teljes 

kizárása a munkaviszony típusú foglalkoztatásból adott esetben 

alkotmányossági aggályokat vethet fel.
30

  

                                                           
27

Jakab Nóra: A cselekvőképesség elméleti háttere és munkajogi kérdései, PhD értekezés, Miskolc, 

2011, 306. old. 
28

 Jakab: i. m. 308. old.; Lásd. részletesen: Prugberger Tamás: A korlátozottan cselekvőképes személy 

munkaszerződés-kötésének a problémája a de lege lata és de lege ferenda, in: Jogtudományi Közlöny 

2000/7-8  299-303. old. 
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Így a fentiek alapján megállapítható, hogy a munkavállaló az a 

tizenhatodik életévét betöltött természetes személy, aki cselekvőképességére 

tekintet
31

 nélkül munkaszerződés alapján munkát végez. Azonban ezt ki kell 

egészíteni azzal, hogy a cselekvőképesség hiánya esetén mindig szükséges egy 

harmadik személy (gyám, gondnok, törvényes képviselő) hozzájáruló 

nyilatkozata. A korlátozottan cselekvőképes munkavállalók esetén a fél saját 

maga dönt, így itt nem érvényesül korlátozás.  

Ha a munkavállalókra vonatkozó előírásokat a munkáltató fényében 

értékeljük, akkor olyan természetes személyekről beszélhetünk, akik a fenti 

kritériumok alapján a gazdasági szférában fejtik ki a munkatevékenységeket.  

De hogy ki is pontosan ez a gazdasági alany, arra szintén nincs törvényi 

definíció.
32

 Lényegében a fent nevezett munkavállalónk „szemben áll” egy 

olyan személlyel, akivel kapcsolatosan annyi a kitétel, hogy jogképes legyen.
33

  

Ez a kritérium az új Mt.-ben is megmarad, és annyival egészül ki, hogy 

munkaviszony keretében munkavállalót foglalkoztat.
34

 A munkáltató 

szempontjából továbbra is irreleváns, hogy milyen cselekvőképességgel bír, 

hiszen a munkáltatói jogkör képviselet útján is gyakorolható. A munkáltató 

ezek alapján lehet természetes személy, a társasági jog bármely alanya, illetve 

az állam. Fontos, hogy munkaviszonyról, mint magánjogi kötelezettségről 

beszélünk. Ezért is fontos, hogy vannak olyan munkavállalói csoportok, 

amelyek minden munkáltatónál ugyanazokkal a sajátosságokkal rendelkeznek, 

és vannak olyanok, amelyek speciális szabályait maga a munkáltató minősége 

indokolja.  

Ezeknek a speciális munkavállalói rétegeknek a szabályait maga a 

törvény határozza meg. Az új Mt. a már megszokott kategóriákhoz képest új 

munkavállalói csoportot is meghatároz. A már ismert kategóriák a fiatalkorú 

                                                           
31

 Prugberger Tamás: A munkaszerződés és a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az 
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32

Pajor-Bytomski: i. m. 11. old. 
33

régi Mt. 73§ 
34

új Mt. 33§ 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



28 

 

munkavállalókra és a női munkavállalókra vonatkozó enyhébb szabályok. 

Speciális réteget képeznek a vezető állású munkavállalók.
35

 

 A fent említett munkavállalói rétegek a teljesség igénye nélkül már a 

korábbi munkajogi szabályozás alanyaiként is szerepeltek. A dolgozat 

szempontjából azonban nem őket, hanem egy, az új szabály által bevezetett 

személyi kört szükséges fókuszba helyeznünk. 

Ennek a munkavállalói rétegnek a specialitását az jelenti, hogy az állam 

közvetve vagy közvetlenül, mint gazdasági szereplő, magánjogi jogalany 

foglalkoztatja őket.  A köztulajdonban lévő munkáltató fogalmát maga a 

törvény adja meg: köztulajdonban álló munkáltató a közalapítvány, valamint 

az a gazdasági társaság, amelyben az állam, helyi önkormányzat, a helyi 

önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező társulása, többcélú kistérségi 

társulás, fejlesztési tanács, kisebbségi önkormányzat, kisebbségi 

önkormányzat jogi személyiségű társulása, költségvetési szerv vagy 

közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva többségi befolyással 

rendelkezik.
36

 

A fent felsorolt szervek és személyek szempontjából, kivéve a 

köztestületet, fontos a foglalkoztatási jogviszonyok elhatárolása. Az állam, az 

önkormányzat, az önkormányzati társulások, illetve az előbbiek által többségi 

befolyás alatt tartott vállalatok munkavállalóit a közalkalmazottaktól kell 

elhatárolni. Az elhatárolás nehéz, ugyanis mind a munkavállalók ezen köre, 

mind a közalkalmazottak valamilyen közszolgáltatást nyújtanak. Ha a 

munkáltató szemszögéből vizsgáljuk, akkor vékony a határvonal a két 

foglalkoztatotti réteg között. Ez alapvetően is felvet egy kérdést: melyik 

foglalkoztatotti réteget integráljuk a másikba? Szükséges-e egyáltalán a 

státuszbeli különállás? Ezekkel a kérdésekkel majd ennek a résznek egy 

későbbi fejezetében, a közalkalmazotti státusz elemzésekor szeretnék 

részletesebben foglalkozni. 

A munkavállaló fogalom elemzéséhez tartozó utolsó munkavállaló 

típus, akit meg kell említenünk, a közszolgálati szervnél foglalkoztatott fizikai 
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alkalmazottak köre. Azonban mivel szorosan kötődnek a közigazgatási 

szervhez, mint munkáltatóhoz, ezért a részletes kifejtést a köztisztviselő 

fogalomról szóló fejezetben szeretnék részletesen szólni. 

Az eddig leírtakból levonhatjuk azt a következtetést, hogy a 

munkavállaló, mint fogalom egy soktényezős megfogalmazás. Ahhoz, hogy a 

„munkavállalóról” beszéljünk, meg kell néznünk a részleteket. Ebben a 

fejezetben a munkavállalóval, mint a gazdasági munkajog alanyával 

foglalkoztunk. A foglalkoztatottak ezen viszonylag szűk rétege sem egységes, 

ezért tartottam szükségesnek, hogy néhány munkavállalói csoportról 

részletesebben is essen szó. A munkavállaló, mint fogalom duplán is 

dinamikus definíció. Az egyik ilyen dinamikus dimenzióját adja, hogy a 

munkavállalót a gazdasági munkajog egésze, vagy épp a munkajogot átfogó 

fogalomként kezeljük. Ha az első dimenzióban adott válasz a szűkebb 

megfogalmazás, akkor vizsgálhatjuk a dinamizmus második szintjét. A 

törvényi és az elméleti meghatározásokat ugyanis mindig annak a fényében 

kell értelmeznünk, hogy a munkavállalók melyik törvény által meghatározott 

rétegére kívánjuk alkalmazni. Ez persze nem azt jelenti, hogy annyiszor kell 

átfogalmaznunk a definíciót, ahányszor más fajta munkavállalókat vizsgálunk. 

A tartalom statikus marad, és a fogalom értelmezése, alkalmazhatósága lesz a 

definíció dinamikus eleme. A fogalom által leírt kapcsolatot ugyanis annyiszor 

kell más, és más értelemmel megtölteni a jogviszony tartalma szempontjából, 

ahányszor a munkavállalók más és más csoportjáról beszélünk.  

A fejezet tárgyát képező fogalmat azonban nem elégséges önmagához 

és az általa lefedett részegységekhez mérni. A munkavállalót, mint fogalmat 

nem csak gazdasági szférában, de a munkajog egészében is mindig a 

munkáltató fényében is értelmezni kell. Jelen esetben viszonylag egyszerű 

dolgunk van, hiszen a munkavállalót és a munkáltatót magánjogi fogalomként 

határoztuk meg. A munkajog azonban egy vegyes szakjogág, így ezeknek a 

fogalmaknak a vizsgálata önmagában magánjogi szempontból nem elegendő. 

A viszonylag egyszerű értelmezés mellett sem problémamentes annak 

megítélése, hogy az állam munkajogban betöltött Janus-arcú szerepe milyen 
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módon értékelhető. Milyen módon tehetünk különbséget az állam 

munkavállalója és az állam többi alkalmazottja között? Szükséges-e ezeknek a 

rétegeknek a szétválasztása? A fogalom értelmezésénél rengeteg a nyitva 

maradt kérdés, ezért szükséges a fogalom tovább elemzése nemzetközi és 

belső jogi síkon is a további fejezetekben. 

Jelen fejezet végén egyelőre azt állíthatjuk biztosan, hogy 

meghatároztuk a munkavállalót, mint munkavállalót, vagyis gazdasági szféra 

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.  

 

 

3. A munkavállaló fogalma a német jogban 

 

A német munkajogban, hasonlóan a magyarhoz, a munkavállaló 

fogalma központi kérdés. A fogalomalkotás igénye, azonban ha lehet, még 

nagyobb intenzitással jelentkezik az elméleti szférában. A munkavállaló, mint 

fogalom ugyanis sokfajta jelentésréteggel rendelkezik.  Többféle jogszabály is 

olyan egyértelműen használja a munkavállaló-fogalmat, mintha lenne egy 

tényleges alapfogalom, és abból kiindulva evidenciaként utalhatna rá.
37

 

Azonban ha a munkavállaló fogalmát a legtágabb értelmezésből 

kiindulva a legszűkebb meghatározás felé haladva határozzuk meg, 

eljuthatunk a munkavállaló, mint munkavállaló fogalmához. A legtágabb 

értelemben a munkavállaló egy általános jogi kategória, amely átfogja a 

jogrendszer egy részét.  Így el kell határolnunk egymástól a munkavállaló 

munkajogi, adójogi, és társadalombiztosítási jogi fogalmát.
38

 A tanulmány 

tárgyát természetesen a munkajogi fogalom képezi, azonban a teljesség 
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Reuter, Michael: Die Arbeitsaufgabe und der Arbeitnehmerbegriff, Peter Lang Verlag, Frankfurt am 

Main, Bern, New York, 1990, 8. old  
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kedvéért, úgy gondolom, szükséges néhány szót ejteni a másik két 

meghatározás alapjáról is.  

A társadalombiztosítási törvény szerint munkavállaló az, akinek 

biztosítási jogviszonya olyan foglalkoztatásból ered, amelynek az alapja a 

munkateljesítmény, amely magában foglalja az utasításadást (a munkáltató 

általit) és a munkaszervezetbe történő beilleszkedést. 
39

 A fogalom alapja így 

tehát a foglalkoztatási jogviszony, mely nem mindig azonos a 

munkaviszonnyal.
40

 

A munkavállalói fogalmak közül az adójogi a legszélesebb értelemben 

használt fogalom, ebbe szinte minden foglalkoztatási jogviszony beletartozik, 

még a közszolgálati és a bírói hivatás is.  Adójogi szempontból ugyanis 

munkavállaló az, aki akár magánjogi, akár közjogi alapon nyugvó 

foglalkoztatási jogviszonyából
41

 jövedelmet kap.
42

 

Láthatjuk, hogy a TB és az adójog szerinti definíciók elég szélesek, 

azonban a munkajogi szempontból releváns fogalom kialakítására nem 

alkalmasak. Már csak azért sem, mert ezek a meghatározások nem csak a 

privát, hanem a közjogi jogviszonyokat is a foglom elemévé teszik. Ha csak az 

adójogi meghatározást vesszük alapul, a központi eleme a bér. Bért azonban 

nem csak a civiljogi foglalkoztatottak, hanem közjogi foglalkoztatottak is 

kapnak. Ilyen értelemben a munkajog fogalmába bizonyos értelemben 

beletartozik a hivatalnok is. Az ilyen széles értelmezési lehetőségek a német 

munkajog szigorúan magánjogi szemléletébe nem igazán férnek bele. Ez az a 

pont, ahol a praktikum és a dogmatika kettéválik. A dogmatikai 

fogalomalkotás a magánjog területén marad. A magánjogi jelleghez igen 

erősen ragaszkodnak a német szerzők, és maga a jogalkotási elképzelések is, 

éppen ezért, mielőtt a munkavállaló munkajogi fogalmát ismertetném fontos 

még egy elhatárolást eszközölni. A munkaviszonyt szükséges elhatárolnunk az 
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41
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erről lásd bővebben: Mohr, Wolfgang: Der Arbeitnehmerbegriff im Arbeits- und Steuerrecht, Peter 

Lang Verlag, Frankfurt am Main, 1994, 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



32 

 

egyéb foglalkoztatási formáktól. Így például nem a munkajog alanya a 

hivatalnok, a bíró, az ún. 1 Euro Jobbers, és a családi munkavállaló.  

Az előbb felsoroltakból a témánk szempontjából a legfontosabb 

elhatárolás a munkavállaló és a hivatalnok német terminológiai elhatárolása. 

Az elhatárolást jelen fejezetben csak általánosságban tesszük meg. A konkrét 

elemzését a köztisztviselőkről szóló fejezetben szeretném bővebben kifejteni.  

Ha általánosságban akarjuk az elhatárolást megfogalmazni, akkor azt azon az 

alapon tehetjük meg, hogy a munkavállaló mindig egy magánjogi szerződés 

alanya,
43

 a hivatalnok (Beamter) munkatevékenységét pedig a közjog területén 

fejti ki.
44

A hivatalnok csak akkor lehet a munkaviszony alanya, ha 

melléktevékenységét munkaviszony keretében látja el. Fontos, hogy a 

köztisztviselőt, mint fogalmat nem csak a munkavállalótól, mint a 

munkaviszony általános alanyától, hanem a közszolgáltatásban foglalkoztatott 

munkavállalóktól és alkalmazottaktól is el kell határolnunk, amennyiben 

magánjogi szerződés keretében látják el tevékenységüket.
45

 

A fenti elhatárolások fényében az általános vélemény szerint a 

munkavállaló az, aki egy magánjogi szerződés alapján szolgálatot vállal, 

amelyben a másik iránt személyi függőség
46

 kötelezi.
47

 A fenti általános 

megfogalmazásnak tehát három központi fogalmi elemét különböztethetjük 

meg: 

- a munkavállaló nem eredmény elérésére kötelezett 

- magánjogi szerződés alapján jön létre 

- más részére személyi függőség biztosítása
48

 

 

Ezeket a fogalmi elemeket, és egyben a munkavállaló fogalmát a 

foglalkoztatott korlátaiként is értelmezhetjük. A jog úgy kezeli ezeket a 

korlátozásokat, mint valamilyen fogalmi kritériumokat. Bár azt is hozzá kell 
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Pallash: i. m. 40. old. 
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tenni, hogy a munkaszerződés a szolgálati szerződés egyik változata. A 

szolgálati szerződések mind tartalmaznak valamilyen korlátozást.
49

 

A definíció egyik alapelme a függőségi jogviszony. A függőségnek két 

típusát különböztetik meg: a gazdasági függést és a személyi függőséget. A 

gazdasági függőség főként a II. világháború előtti irodalomban volt jelentős. A 

felek közötti egyenlőtlenség kifejezője volt a munkaszerződésben.
50

A 

gazdasági függés egy lényeges eleme a munkavégzésre irányuló 

szerződéseknek. Így a vállalkozási szerződésnek is. Fontos, de nem 

nélkülözhetetlen ismérve a vizsgált fogalomnak, és nem mindig jelentkezik a 

munkavállaló oldalán.
51

 A gazdasági függőség, mint a munkavállaló egyik 

ismertetőjegye, a háborút követő időszakra súlytalan kategóriává változott. 

Sokáig nem számolt vele a szakirodalom. Az 1980-as évek vége felé 

jelentkeztek olyan új felfogások, melyekben komoly szerepe van a gazdasági 

elemnek. Az egyik legfontosabb nézet a Schutzbedürfigkeit, amely a 

munkavállalóra, mint védelemre/ oltalomra szoruló félre tekint. A nézet 

lényege szerint, amíg munkavállaló ilyen minőségében szolgálati jogviszony 

alanya, nem képes a piac önálló szereplőjeként megjelenni.
52

 A munkavállaló 

a munkaerőpiaccal összefüggő szabadságát adja fel egy munkaszerződés 

megkötésénél, és a képességeinek szabad kibontakoztatását a munkáltató 

személyének kell alávetnie.
53

 

A munkavállaló fogalmának megalkotásánál azonban a jelentős 

hangsúly a személyi függőségen van. A személyi függőség, mint a 

munkavállaló legfontosabb fogalmi eleme, nem egy egyszerűen 

meghatározható fogalom. Sem a korai, sem a napjainkban fellelhető 

szakirodalomban nem találunk egységes nézőpontot. Ezen a helyzeten, még a 

Szövetségi Munkaügyi Bíróság (Bundesarbeitsgerichthof) egy viszonylag 

korai ítélete sem tudott jelentős módon változtatni, legfeljebb annyiban, hogy 
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kijelölte a legmarkánsabb elméletet. Ezek alapján a személyi függőség alapja a 

munkáltató utasításadási joga (Überweisungsgebundheit), a korai 

szakirodalomban uralmi jogviszonyként is definiálható volt, mely szerint a 

munkáltató a másik fél munkaerejével rendelkezik, a teljesítési kötelezettség 

konkrét felhasználását a szerződés keretei között maga határozza 

meg.
54

Napjainkra sokkal cizelláltabbá vált ez a nézet, és az elméletnek sok 

elemét különböztethetjük meg. Régóta uralkodó nézet a munkavállaló 

fogalmának meghatározásánál, melyet a BAG egyik korai ítélete is 

megtámogatott. 

Ha általánosságban beszélünk az utasításadási jogról, mint a 

munkaviszonyt és a munkavállaló fogalmat más területektől elhatároló 

elméletként, akkor a munkavállaló a munkaerejét a munkáltató utasításainak 

aláveti.
55

Az utasításnak több formáját is megkülönböztethetjük. Ha a BAG 

ítéletét követjük, akkor beszélhetünk időbeli, szakmai, munkavégzés helyére 

vonatkozó, valamint egyéb utasításokról.
56

 

Azt gondolhatnánk, hogy egy ilyen erős alapokon nyugvó elmélet képes 

arra, hogy véget vessen az irodalmi vitának, és végre egy egységes 

munkavállaló fogalom lehet. Azonban a majd később tárgyalandó egységes 

munkavállaló fogalmi kísérletek mégsem az utasításadási jog elméleten 

nyugszanak. Az egységes fogalmi kísérletek többségének az alapja az ún. 

beilleszkedési elmélet (Eingliederung), amely azt jelenti, hogy a munkavállaló 

beilleszkedik a munkáltató szervezetébe, ezáltal veszítve el függetlenségét. Ez 

pedig összeköthető az idegenben végzett munkával (fremdnützige Arbeit), 

melyben a munkavállaló fontos fogalmi eleme az idegen személynek végzett 

munka és az így kialakult függőség.
57

 

A fentiekből is látszik, hogy a német munkajogban a munkavállaló 

fogalom közel sem egységes, dogmatikailag meghatározható egzakt fogalom. 
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A fent felsorolt elméletek és jellemzőik egy-egy lehetséges magyarázatát 

adják a munkavállaló fogalmának. Mind egy-egy ismérv. Kis túlzással azt is 

állíthatnánk, hogy ahány szerző annyi, fogalom.
58

 

A felsorolt jellemzők azonban mind csak elhatárolási tényezők, olyan 

ismérvek, amelyek segítenek a munkavállalót elhatárolni más jogviszonyok 

alanyaitól. A szerzők a munkavállaló, mint fogalom elhatárolásának 

nehézségeit, ellentétben a magyar joggal, nem az állami alkalmazottak és a 

gazdasági szféra munkavállalói rétegeinek elhatárolásában látják. A német 

terminológiában a munkaszerződés és az egyéb szolgálati szerződések 

viszonya nagyon fontos, ugyanis nem mindegy, hogy a munkavállaló 

önállótlanul végzi-e a tevékenységét vagy önállóan: ténylegesen 

munkavállaló, vagy csak munkavállalóhoz hasonlatos személy. Az első 

megkülönböztetés a magyar jogban is ismert munkaviszony és munkavégzésre 

irányuló egyéb jogviszony elhatárolásával analóg nézet. Míg alapvetően a 

vállalkozási szerződésben a felek egy kétoldalú szinalagmatikus kötelemben 

vannak, addig a munkaviszony egy alá-fölérendelt jogviszony, még ha a német 

megközelítés ezt nem is mondja ki nyíltan. 

Az állapot tarthatatlanságát a jogirodalom is érzi, vannak olyan szerzők, 

akik a jog szétforgácsolódásától tartanak.
59

 Wank nézete szerint nem az a 

legnagyobb baj, hogy esetlegesen az egyes jogágakban meghatározott 

munkavállaló fogalmak nem olvaszthatók egybe, hanem az, hogy magán a 

munkajogon belül sem találunk egy egységes fogalmat.
60

 

Pedig alapvetően, ha csak a fenti elhatárolási elemeket vesszük 

figyelembe anélkül, hogy a fogalomalkotás szándékával lépnénk fel, akkor a 

munkavállaló a német jogban egy olyan természetes személy, aki egy idegen 

személy, a munkáltató részére végez munkát, és annak szervezetébe 

beilleszkedve, a munkaerejét annak utasításai szerint használja fel.  
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A jogtudomány is érzékelte a fogalmi szétforgácsolódás veszélyét, ezért 

többször is nekilendültek az egységes munkajogi szabályozásnak, és ezen 

belül is az egységes munkajogi fogalom megalkotásának. A fogalomalkotási 

folyamatot Kiss György „Az alapjogok kollíziója a munkajogban” című 

művében részletesen ismerteti. A célom nem is ennek megismétlése, hanem 

ebből egy, a dolgozat szempontjából fontos momentum kiemelése. Ez a 

momentum pedig a szerző által ismertetett eddigi utolsó kettő ismert fogalmi 

kísérlet Henssler és Preis professzorok tollából. Az első a 2006-os 

törvénytervezetből: ”A munkavállaló köteles a munkaszerződés által a 

munkáltató szervezetében a munkáltató utasításai szerint meghatározott 

mértékű munkát teljesíteni”.
61

 

A második fogalmi kísérlet a 2007-es változatból. 

„A munkavállaló a munkaszerződés által a munkáltató utasításai 

szerint köteles szolgáltatásnyújtásra.”
62

 

Összefoglalva az eddigieket elmondható, hogy a német munkajogban 

fokozottabban igaz az, hogy a munkavállaló, mint fogalom csak a munkáltató 

tükrében értelmezhető. A magyar dogmatikai megalapozáshoz képest sokkal 

mélyebben vizsgált a két félnek a kapcsolata. A hazai jogi szabályozás alapját 

a függő és/vagy önállótlan munka adja, melyből egyértelműen következik, 

hogy a munkáltatónak utasítási joga van. Az utasítási jog magában hordozza 

annak ellenőrzését, és ez determinálja a felek közötti alá-fölérendeltséget. A 

német szabályozás azonban abból indul ki, hogy a felek között egy speciális 

szolgáltatási szerződés jön létre, és attól, hogy más számára végez munkát egy 

adott személy, nem feltétlenül munkaviszony keretében látja el. Az alapvető 

különbséget az önálló tevékenység fokában mérik. A selbständige és az 

unabhängige Arbeit, mint differenciál alapján lehet megkülönböztetni a 

munkavállalót az egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyt ellátó 

személytől. 
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A fentiekben a munkavállalót, mint a gazdasági munkajog egyik 

alanyának absztrakcióját vizsgáltuk. Ahhoz azonban, hogy teljes képet 

kapjunk, szükséges a jogszabályok szövegszerű vizsgálata is. A német jogban 

a magyar jogtól eltérően nincs egy központi munkajogi törvény, amelyben 

összpontosulnak a szabályok, így a jogintézményeket is szétszórva találjuk 

meg az egyes jogszabályok között.  Nincs ez másképp a munkavállaló 

fogalmával sem. A jogszabályok több helyen is használják a fogalmat. 

 A munkavállaló definícióját, anélkül használják, hogy 

megmagyaráznák, hogy kit is kell pontosan érteni alatta. Sajnos a munkajogi 

kommentárok és törvénymagyarázatok sem adnak egyértelmű választ. Még 

olyan szintű meghatározottság sincs a személyt illetően, mint a magyar 

jogban. A német munkavállalóról annyi bizonyos, hogy természetes személy 

és magánjogi jogviszony alanya, aki függő helyzetben van a munkáltatójához 

képest. De hogy pontosan hány éves kortól és a cselekvőképesség milyen 

fokával kell rendelkeznie a munkavállalónak, azt nem határozzák meg. A 

munkavállaló elméleti kategória, amely a törvényszövegekben is 

visszatükröződik, hiszen ezekben is mindig a munkáltatóhoz képest 

határozzák meg a személyét, és ezt összekötik a munkaviszonnyal. Azonban 

az, hogy a munkaviszonnyal összekötik a fogalmat, nem garancia az egyszerű 

értelmezésre. Már csak azért sem, mert a szociális törvény a munkavállalót, 

mint szerződéses partnert, a munkaszerződést pedig, mint a foglalkoztatotti 

jogviszony egyik szerződéstípusát értelmezi.
63

 A fogalom nem korlátozódik 

csak a faktikus munkaviszonyra. Mint erről már korábban volt szó, a 

munkavállaló fogalmi megközelítése egy részről praktikus, más részről 

financiális, de a munkavállaló magánjogi fogalmához nem visz közelebb.  

A munkavállaló fogalmát azonban nem csak az individuális, hanem a 

kollektív munkajog területén is megpróbálják megfogalmazni. Itt annyival 

nehezebb az értelmezés, hogy az üzemi törvények ragaszkodnak a munkás és 

alkalmazott dualizmusához: „A munkavállaló az a munkás és alkalmazott, 
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amely kizárólag a munkáltató saját üzemi struktúráján belül van 

foglalkoztatva.”
64

 

Mindezeken túl azonban van olyan törvényi megfogalmazás is, mely 

egyértelműen olyan szerződéses partnerként definiálja a munkavállalót, aki 

munkaszerződés, illetve más munkajogi megállapodás alanya lehet, melynek 

tartalmát eltérő rendelkezés hiányában a felek szabadon állapíthatják meg.
65

 

Az eddig vázolt törvényi sokszínűségből is kirajzolódik, hogy miért 

éled újra meg újra egy olyan irodalmi vonal, amely az egységes munkajogi 

kódexet vizionálja. Hiszen ha ilyen alapfogalmakban nincsen egyetértés, akkor 

hogyan beszélhetünk egységes jogalkalmazásról. Főleg ha az eddigi 

elemzéshez azt is hozzátesszük, hogy a munkavállalói definíciói 

elhatárolásokban jelentős szerepet játszik a bírósági jogalkalmazás. 

A fentiekben a munkavállalót számos formában meghatároztuk már, 

attól függően, hogy melyik elméletet, vagy melyik jogszabályhelyet 

vizsgáltuk.  Ha a definíciókat egymáshoz viszonyítanánk, elég jelentős lenne a 

változók száma. Egy tényező azonban mindig állandó maradna. Ez az állandó 

tényező a magyar joghoz hasonlóan a munkáltató, mint személy 

meghatározása. A magyar jogban munkáltató lehet az, aki jogképes, és 

munkaviszony keretében munkavállalókat foglalkoztat.
66

 Lényegében ő a 

munkaszerződés jogosultja. Jogosult abból a szempontból, hogy a 

munkavállaló az ő részére végzi a munkát az ő utasításai szerint.  Ha ugyanezt 

a német munkajogban vizsgáljuk, akkor itt is a munkavállaló komplementere a 

munkáltató. Egységes fogalom hiányában azonban felmerül a kérdés, de vajon 

melyik munkavállaló fogalomé.  Ebből kiindulva nem beszélhetünk egységes 

munkáltató fogalomról sem. A munkáltató lényegében egy viszonyfogalom, 

mely a munkaszerződés másik alanyát jelenti, aki a munkaszerződés alapján 

megkövetelheti a munkavállaló szolgáltatásnyújtását. 
67

Fontos 
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megjegyeznünk, hogy a munkáltató, mint szerződéses fél ugyancsak 

magánjogi személy, hiszen ugyanannak a magánjogi szerződésnek az alanya. 

A munkáltató a magyar joghoz hasonlóan jogi személy vagy, 

természetes személy, de lehet valamilyen kereskedelmi jog alanyát képező 

üzem és vállalat is. A munkáltató és a vállalat fogalmát el kell egymástól 

határolnunk a német jogban. A megkülönböztetés alapját a személyek 

jogterületi hovatartozása befolyásolja. Ugyanis a munkáltató az előzőekben 

felsorolt alanyok közül bármelyik lehet. Ha a munkáltató a vállalkozói 

identitást veszi fel, akkor az a normál munkáltatóhoz képest a munkáltató egy 

teljesen más fajta megjelenését jelenti.
68

A vállalkozás lényegében egy 

kereskedelmi jogi kategória, amely több üzemet, üzemi tanácsot fog össze. 

Gyakorlati kategória. A vállalkozást éppen ezért nem csak munkáltatótól, 

hanem az üzemtől is el kell határolnunk. Az üzem egyrészt a munkavégzés 

helye, a munkáltató tulajdonát képező olyan helyiség, ahol a munkavégzési 

kötelezettséget számon kérheti. Az üzem éppen ezért vállalkozás 

munkatechnikai tükörképe, a munkáltatás valódi helyszíne, amely 

összekötődik az üzemi demokráciával is.
69

A fentiekből egy lépcsőzetesség is 

kiolvasható lenne, mely a munkáltató hierarchikus, a vezető állású 

munkavállalók láncolatán alapuló rendszerben történő alkalmazásán alapszik. 

Ennek egyik eleme lehet az a tipikusan magánviszonyokban felmerülő 

vállalatszervezési modell, mely a fayoli alapelveken nyugszik.
70

 Egyes 

esetekben akár teljes magánigazgatási megoldások is alkalmazásra 

kerülhetnek. Ezek a magánigazgatási megoldások azokon a fayoli elveken 

alapulnak, melyek jelentős mértékben a kiinduló pontot jelentették és jelentik 

ma is a közigazgatás és a közszolgálat megszervezésében. Ahogy a 

közigazgatás, úgy egy multinacionális vállalat sem lehet működőképes, ha 

nincs meg a megfelelő lépcsőzetesség. 
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3.1.Arbeiter, Angestellter, leitende Angestellter, mint általános 

munkavállalói csoportok a német munkajogban 

 

A munkavállaló, mint fogalom önmagában is egy nagyon komplex 

meghatározás. Ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy a magyar vagy 

német terminológiát vesszük elő.  A munkavállaló, mint munkavállaló 

lényegében egy absztrakt fogalom, egy elképzelt személy. A magyar jogban 

azonban a munkavállalónak csak egyfajta civil jogi kivetülése van. Így a 

munkavállaló, mint megalkotott fogalom, a munkát vállaló, és a munkáltatóval 

alá- fölérendeltségi helyzetbe kerülő személy képében realizálódik. Ezzel 

szemben a német munkavállaló fogalom kivetülései kettő, illetve három 

irányba is történhetnek. Nem csak a jogelméletben, de a gyakorlati 

alkalmazásban sem beszélhetünk egységes munkavállaló fogalomról. 

Megkülönböztetjük a munkást (Arbeiter), az alkalmazottat (Angestellter) és a 

vezető alkalmazottat (leitende Angestellter). Azt, hogy mikor melyik fogalmat 

használjuk, az nagyban függ az elvégzett munkától, és az elvégzett munkához 

szükséges szellemi szinttől. A munkás a fizikai alkalmazott, vagy más néven 

kék galléros munkavállaló. Az alkalmazott a szellemi munkát végző 

munkavállaló, a fehér galléros munkavállaló. Napjainkra azonban ez a 

megkülönböztetés megkérdőjelezhető. Ennek az oka pedig az, hogy ma már a 

munkások is olyan gépeket, és szerszámokat használnak, amelyek bonyolult 

ismereteket követelnek meg. A munkások által ellátandó feladatok által 

megkövetelt szellemi szint szinte az alkalmazottakéval egyenlő.
71

 

A magyar jogban ez a fajta dualitás nem, illetve csak nagyon 

marginálisan található meg. Kiss György szerint azért, mert a magyar 

társadalmi viszonyok nem jutottak el arra a szintre, amely ezt indokolná.
72

  

 

Ahol ez a kettősség érzékelhető, egyes szerzők szerint az a vezetőállású 

alkalmazottak kategóriája.
73

 Az alkalmazottat azonosítják a munkavállalók 
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ezen teljesen szűk rétegével. Ha jobban megvizsgáljuk, hogy ki is az 

Angestellter, akkor látnunk kell, hogy a jelentése sokkal kiterjedtebb, mintsem 

csak a vezető állású munkavállalókat jelölje. Minden olyan foglalkozást 

magába foglal a fogalom, amely az ún. szellemi tevékenység körébe tartozik.  

Nem csak a szigorúan vett magánjog hatálya alatt dolgoznak, hanem jelentős 

számban végzik tevékenységüket, mint magánjogi közalkalmazott 

(Angestellte im öffentlichem Dienst).
74

 

Éppen emiatt az értelmezés miatt szükséges a közszolgálati jog 

egységesítésének vizsgálatakor a munkavállaló fogalmával is tisztában 

lennünk. Fontos meghatároznunk azt, hogy hol is vannak a munkajog külső és 

belső határai. Hol végződik a munkavállaló és ehhez kapcsolódóan hol 

kezdődik a közalkalmazott, illetve a köz- és kormánytisztviselő. Hogy 

megfelelő képet kapjunk, és a magyar jogban való létezését esetlegesen a 

napjainkban változó munkajogi és közszolgálati dogmatikába beillesszük, az 

egységes közszolgálat megvalósulásának problémáit vizsgálhassuk, szükséges 

a német munkajogi terminológiával pontosan tisztában lennünk. Ebből 

kiindulva a magyar jog szempontjából sem mellékes, hogy min alapul a két 

csoport megkülönböztetése. Már csak azért sem mellékes, mert akár a ma 

hatályos munkajogi-közszolgálati modell egyik alternatívájaként is feltűnhet.  

Az elméleti elemzéseken túl a tényleges gyakorlati alkalmazásban nincs 

jelentős szerepe a fenti megkülönböztetésnek  

 

4. A köztisztviselő és kormánytisztviselő fogalma a magyar és német 

jogban 

Az előző fejezetekben sikerült letisztáznunk, hogy ki a munkavállaló. A 

munkavállalót, mint a magánjog alanyát definiáltuk, aki a gazdasági termelés 

egyik alapegysége. A munkavállalót, mint munkavállalót határoztuk meg. 

Azonban nem kerülhetjük el a munkavállaló fogalom használatát, mint 

viszonyítási alapot jelen fejezet keretei között sem. Már csak azért sem, mert a 
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bevezetőben felvetett kérdések egy része éppen a két fogalom viszonyához 

kapcsolódik.  

 

4.1. A közigazgatási jogról és a közszolgálati jogról általában 

 

Mielőtt a kérdések megválaszolásának nekikezdenénk, fontosnak tartom, hogy 

röviden tisztázzuk azt a közeget, amely a kormánytisztviselőt és a 

köztisztviselőt körülfonja. A közszolgálati alkalmazottak lényegében a 

közigazgatás mozgatórugói. Ők azok, akik működtetik az intézményeket, és 

megtestesítik a hivatalt, mint elvont absztrakt fogalmat. Ha a közigazgatás 

szervezéstudományi fogalmából indulunk ki, akkor teljesen egyértelmű, hogy 

a hivatali apparátus, a szakképzett emberek szükségesek az állami feladatok 

ellátásához.
75

A közigazgatás feladata annak eldöntése, hogy a szervezet 

munkahelyeit személy szerint kik töltsék be, a szervezéshez éppúgy 

hozzátartozik, mint a szervezeti egységek létesítésének és a munkahelyek 

számának elhatározása.
76

 

A közigazgatást, ha egy negatív fogalommal akarnánk megjelölni, az 

állami akarat olyan kifejeződése, amely nem igazságszolgáltatás és nem 

jogalkotás.
77

Egyes szerzők szerint a civil- és a büntetőjog mellett a 

jogrendszer harmadik tartópillére.
78

 A közigazgatási jog hatalmas jogterület, 

amelynek egységét általános és különös közigazgatásra tagolhatjuk. Az 

általános rész foglalkozik az alapfogalmakkal, a szervezetrendszerrel, az 

általános eljárásokkal és a típushibákkal. A különös rész pedig az egyes 

speciális területeknek az általánostól eltérő szabályait alkalmazza.
79

 

Az általános és különös rész közötti különbségnek a közszolgálati jog 

szempontjából igen nagy jelentősége van. Annyi bizonyos, hogy a fent leírtak 

alapján a közszolgálati jog terepe a közjogon belül található. A kérdés 
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lényegében abban áll, hogy hová is soroljuk be a közszolgálati jogot.
80

 Három 

nézőpont ütközik a kérdés megválaszolásakor. A német jogban a szűkebb 

értelemben vett közszolgálati jog két részre tagolódik. Magában foglalja a 

hivatalnokokat, a közszolgálatban dolgozó munkavállalókat és 

alkalmazottakat is.
81

A szabályozás tekintetében csak a hivatalnoki réteg az 

amelyik a közigazgatási jog hatálya alá tartozó személycsoport, azon belül is a 

különös részi szabályok hatálya alá.
82

 A közszolgálati munkások és 

alkalmazottak pedig magánjogi jogviszony keretében látják el feladataikat. 

Ezzel szemben a magyar terminológiában két egymással versengő 

felfogás van 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.
83

Másrészt mindvégig jelen 

van az a nézet, mely a közszolgálati jogot a jogrendszer önálló ágaként 

említi.
84

 

Ha a három irányzatot egybevetjük, akkor elmondhatjuk, hogy attól 

függetlenül melyik álláspontot fogadjuk el, a szabályozás terepe a közjoghoz 

áll inkább közelebb. Azonban nem lehet letagadni azt a fajta civiljogi hatást, 

mely időközben jelentős befolyást gyakorolt a szabályozásra. Ebből kifolyólag 

utalnunk kell 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 
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érdekében, mely szervesen illeszkedik az NPM filozófiába is. 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. Ez 

lényegében egy kitérő válasz a feltett kérdésre, hiszen a munkajog egy, a 

magánjog és a közjog határán keresztülfekvő vegyes szakjogág, amelynek a 

tárgya a más részére végzett önállótlan munka.
85

 Az önállótlan munka, mint 

tárgy lényegében minden foglalkoztatási viszonyban érvényesül függetlenül 

attól, hogy most az a munkajog magánjoga vagy a munkajog közjoga. Amíg a 

külföldi jogokban általában a hűség és a szolgálati elv áll a középpontban,
86

 

addig úgy gondolom, hogy a hazai jogban ezek fontos speciális alapelvei és 

követelményei a közszolgálatnak, de semmiféleképpen sem annak tárgyai. 

A magam részéről azonban a közjogi nézőpont rengeteg elemét is el tudom 

fogadni, amely a közszolgálati jogot a közjog önálló jogterületeként kezeli, 

azzal a kitétellel, hogy ha a közszolgálatot közjognak is tekintjük azt is csak a 

munkajog keretein belül a munkajog közjogaként, de semmiféleképpen sem 

önállóan egymagában. Hiszem, hogy nem hibás a kérdésnek a munkajogi 

szemléletű megválaszolása, még ha egyesek szerint a szocialista munkajog 

hagyománya az, hogy így alakult a mai magyar közszolgálat sorsa.
87

 Másrészt 

még György István
88

 is elismeri, hogy a munkajognak és a közszolgálati 
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jognak számtalan kapcsolódási pontja van.
89

 Tagadhatatlan, hogy a munkajog 

és a közjog folyamatos interakcióban volt és van egymással. 

Attól függetlenül, hogy melyik kiindulópontot is fogadjuk el, 

kijelenthetjük, hogy a közszolgálati jog a jogrendszer azon (többé-kevésbé) 

elkülönült részét jelenti, mely a közszolgálati viszonyokat, a közszolgálati 

dolgozók jogállását, a közszolgálati pragmatikát szabályozza.
90

A 

köztisztviselő és a kormánytisztviselő pedig ezeknek a jogviszonyoknak az 

alanyai. 

 

 

 

 

4.2. A köztisztviselő és a kormánytisztviselő fogalma 

 

A köztisztviselő és a kormánytisztviselő a közszolgálati jog alanyai. A 

jogalkotó által külön kezelt személyi csoportok, melyek a korábbi egységes 

köztisztviselői rendszert tagolják ketté. Az állam közhatalmi arcát képviselő 

tisztviselők két különböző személyi köre, melyek egymáshoz való helyzete 

igen csak kérdéses. Az elmúlt két-három évben ugyanis az, hogy melyik a 

domináns csoport, és melyik rétegre vonatkozó szabályanyag az 

általánosságban alkalmazandó, jelentős mértékben megváltozott. 

Kezdetekben, a 2010. évi LVIII. törvény megjelenésekor és azt követően a 

Kttv. hatálybalépéséig a köztisztviselőkre vonatkozó szabályok voltak az 

általános rendelkezések, melyek háromnegyedét a 2010-es törvény szolgai 

módon lehivatkozta. A jogszabály lényegében úgy nézett ki, mint egy 

hivatkozásgyűjtemény, vagy a Ktv. tárgymutatója. A jogszabály lényegében 

ezzel a megoldással önmaga létét kérdőjelezte meg. Ráadásul az a paradox 

helyzet jött létre, hogy a megváltozott személyi helyzetkép tekintetében a 

kisebbségbe szoruló köztisztviselői rétegre vonatkozó rendelkezéseket kellett 

alkalmazni a hivatalnoki réteg további 80 %-ára is. A Kttv. megjelenésével 
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azonban a helyzet változott, és az új jogszabályt a kormánytisztviselőkre 

méretezték, amely külön fejezetben közli a köztisztviselőkre vonatkozó 

eltéréseket. A német jogban is megtaláljuk a hasonló felosztást. A 

köztisztviselők egyik csoportja az, aki a szövetségi állam alkalmazásában áll. 

Az ő viszonyaikat a Bundesbeamtengesetz (BBG) szabályozza. A 

köztisztviselők másik csoportja pedig a tartományban, a helyi közösségekben 

és különleges hatóságoknál szolgálatban lévő hivatalnok. Az ő viszonyaikat a 

Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) rendezi. A jelenlegi szabályozási helyzet az 

ún. „Föderalismusreform” egyik eredménye.
91

A reform egyik eredményeként 

fogalmazódott meg az előrehaladási klauzula.
92

 Ennek keretében a jogalkotó 

módosította a Grundgesetz (GG.) 33§ (5) bekezdését, amely lényegében 

biztosíték és garancia a hivatalnoki réteg számára. A modern közszolgálat 

megteremtését célozza, épp ezért foglalkozik olyan kérdésekkel is, amelyekkel 

a reform nem.
93

A közszolgálatiság szempontjából másik fontos szempont a 

szövetség és a tartomány közötti jogalkotási konkurencia megszűntetése a 

köztisztviselői státusz kapcsán. Ezzel kapcsolatosan a GG. két további 

rendelkezését kell megemlítenünk. Az egyik szakasz a GG. 73§, mely a 

szövetségi állam kizárólagos hatáskörébe tartozó tárgyköröket taglalja. Ennek 

a szakasznak a 8. pontja, mely említést tesz azokról a hivatalnokokról, akik 

szolgálatukat a szövetségi államnál, vagy a szövetségi állammal közvetlen 

kapcsolatban lévő testületeknél látja el. Ide tartozik egyébként a közszolgálati 

jogi személyek jelentős többsége, így intézetek, alapítványok is.
94

 De a 

rendelkezés hatálya alá tartoznak a postai és vasúti alkalmazottak is, illetve 

mindazon alkalmazottak és munkások is, akik szövetségi szolgálatot látnak 

el.
95

 Fontos, hogy az előbb felsorolt személyek rendelkezzenek a szövetségi 

állampolgársággal. A korábbi gyakorlattal egyezően a tartományok szinte 

irányítottan töltötték ki a közszolgálati kerettörvényt tartalommal, a reform 
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következtében a szövetségi jogalkotás a domináns. Jól mutatja ezt az a tény is, 

hogy a tartományi közszolgálati törvények átveszik a BemtStG. és BBG. 

fogalmi meghatározásait.
96

 Lényegében a hazai helyzethez a német központi 

jogalkotáshoz hasonló helyzet állt elő, a központi állam határozza meg az 

eltérő státuszok tartalmát. 

A tartományok jogalkotási lehetősége látszólagosan maradt csak meg. 

A német alkotmány ugyan a konkuráló törvényhozási körök között említi a 

BeamtStG. által lefedett személyi kört,
97

 azonban a szövetségi törvényhozás 

kisajátította az alacsonyabb szintű közszolgálat szabályozását is.
98

A reform 

közszolgálati része a törvények 2009-es hatálybalépésével véget ért. Azt nem 

tudni, hogy a magyar jogalkotásra mennyire volt hatással a német 

államreform, de a megosztott közszolgálat alkalmazása a magyar 

közigazgatási struktúrában igen csak kérdéses. A Német Szövetségi 

Köztársasághoz viszonyítva a magyar közigazgatási rendszer nem annyira 

széttagolt. Amíg a német jogrendszerben meg van az értelme a szövetségi és 

egyéb hivatalnok közötti különbségtételnek, addig a magyar viszonyok közt 

nem igazán.  A magyar közigazgatáson belül ugyanis nem különülnek el olyan 

élesen feladatok és funkciók a város, a megye, vagy a központi hivatalok 

között, amely indokolná a megkettőzést. Ezzel szemben Németországban 

beszélhetünk egy központi államról, amely több „mini államot” foglal 

magában, amelyeknek saját tartományi törvényalkotó és végrehajtó szerve 

van. A különbség itt abban áll, hogy szövetségi végrehajtásról vagy tartományi 

végrehajtásról beszélünk. A magyar viszonyok között viszont a különbség 

alapja a foglalkoztató közigazgatásban betöltött szerepe egy unikális államon 

belül. A német jogalkalmazásban kezd elhalványulni ez a megkülönböztetés, 

hiszen a Bund az, amelyik mindkét szabályanyagot megalkotja. 

Ebből is látszik, hogy hiába a jogalkotói szándék, a két csoport csak az 

egymáshoz való viszonyában értelmezhető igazán. Ez azonban nem könnyíti 
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meg túlságosan a helyzetünket. Csak annyiban segít, hogy ha megvan az egyik 

fogalom, abból következtethetünk a másikra. A kérdés már csak az, hogy 

melyiket válasszuk kiindulási alapnak. 

 Meglátásom szerint a köztisztviselőt kell alapfogalomként 

meghatároznunk, még akkor is, ha az új szabályozási rendben jelentősége 

csökkent, és az Alaptörvény csak a kormánytisztviselőket említi.
99

 Az ok 

egyszerű: a kormánytisztviselő egy teljesen új kategória a magyar jogéletben, 

aminek kialakult szakirodalma nincs, és eleddig még nem folytak sem 

szelídebb, sem vérre menő szakmai diskurzusok arról, hogyan definiáljuk 

őket. A köztisztviselőnek, mint fogalomnak jóval kiterjedtebb irodalma van, 

ráadásul a nemzetközi összehasonlítást is könnyebbé teszi.
100

 

Azonban azt is le kell szögeznünk, hogy egységes köztisztviselő 

fogalom, mint ahogy egységes közszolgálat fogalom sem létezik.  A szűken 

vett közszolgálat fogalom is több értelmezési lehetőséget rejt magában, ezért a 

közszolgálat fogalmának szűk értelmezésén, jelen fejezet keretei között, a 

köztisztviselői jogviszonyt értem a továbbiakban.
101

 A közszolgálat fogalom 

megállapítását követően arra a kérdésre kell választ adni, hogy kit 

nevezhetünk köztisztviselőnek. A meghatározás országonként változik, hiszen 

mindenhol más személyi kört értenek alatta.  De sokszor még egy adott ország 

jogtudósai sem képviselnek azonos álláspontot. A magyar közigazgatás 

történetében is elég csak a XX. századi jogéletet megvizsgálni ahhoz, hogy 

többféle meghatározással is találkozzunk. Ezek a fogalmak mind másban 

ragadták meg a lényeget. Conha Győző: „Politika” című művének II. 

kötetében a közszolgálat a köztisztviselő kötelezettségeire koncentrál, amelyek 

állandóan visszatérő feladatok elvégzésében nyilvánul meg, mely feladatokat 

mindig az öncél érdekében végzi. Ezzel szemben Magyary Zoltán professzor a 

szolgálatadó fogalmából kiindulva határozza meg a köztisztviselőt. Meglátása 
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jogállamban. in. FOGARASI József (Szerk.) A közigazgatás személyi állománya – Tanulmányok a 
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szerint az állam, vagy az állam által szolgálatadóul elismert egyéb jogi 

személy munkájában közreműködésre a megfelelő közigazgatási aktus által 

nyer megbízást.
102

 

A fogalom-meghatározás nehézségét már jól mutatja a személyi kör 

legszűkebb értelmezésekor felmerülő sokszínű definíciós paletta is. Az 

értelmezést ráadásul több szempont is nehezíti. A magyar jogban, ellentétben a 

némettel, vagy más szolgálati jogokkal, a meghatározni kívánt személyi kör 

nem maradt meg a közigazgatási jog keretei között. A hivatalnok a magyar 

jogban nem csak közigazgatási jogi, hanem munkajogi kategória is. Így az 

országonként eltérő köztisztviselő fogalom a nemzeti jogon belül 

szektoriálisan is tagozódhat.
103

 Kiindulásként ezért célszerű a jogviszony 

jellemzőit összeszedni. A fogalmi sokszínűség ellenére elmondható, hogy az 

OECD országok többsége nagyjából hasonlóan fogalmazza meg a 

köztisztviselő fogalmát.
104

 

Éppen ezért, hogy értelmezni tudjuk, mit is takar egy-egy koncepció 

megvalósítása, illetve alkalmazása, először néhány szóban meg kell 

vizsgálnunk azt, hogy hol is húzódik a közigazgatás, illetve azon belül is a 

közszolgálat határa.
105

 A fentiekben láthattuk, hogy a közszolgálat fogalmát a 

lehető legszűkebben fogtuk át. A közigazgatáson belül a köztisztviselői 

jogviszony és a közalkalmazotti jogviszony közötti különbségtétel a 

közszolgálat határa.  

Ha szélesen értelmezzük a fogalmat, az jelentősen megnehezítheti a 

szabályozást és a közös jellemzők meghatározását,
106

 éppen ezért nemzetközi 

értelemben is általánosan szűkebb értelmű közszolgálat kifejezést kell alapul 

venni. Leggyakrabban a közszolgálat szűkebb körét a közigazgatás 

szervezetrendszeréhez kapcsoljuk, kiemelve azt a társadalomirányítás 
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 Torma: A köztisztviselővel szemben támasztott követelmények,  42. old. 
103

 Kunig: i. m. 808-810. old.  
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szervezetrendszeréből.
107

 Hogy mit érthetünk közigazgatási 

szervezetrendszernek, ez is eltérő országonként. E azonban már kevésbé 

zavaró az egyes rendszerek megértése szempontjából, mint a tágabb 

megfogalmazás, mivel az országonkénti eltérések ellenére az egyes 

közszolgálati rendszerekre vonatkozó jellemzők döntően azonosak, legyen szó 

akár nyílt, akár zárt közszolgálati rendszerről.  

Erre jó példa lehet a magyar és a német fogalmi összevetés. Igaz lehet 

ez akkor is, ha egyik ország jogában sem beszélünk egységes definícióról.  A 

köztisztviselő foglom lépcsőzetesen vizsgálható.  Ebben a német terminológiát 

követem, amelyet folyamatosan a magyar jogi megoldások tükrében elemzek. 

A német jogban megkülönböztethetjük az államjogi, a felelősségtani és 

büntetőjogi fogalmát.  A magyar jog nem ennyire cizellált, alapvetően a 

közigazgatási jogi, és munkajogi meghatározások léteznek legfőképpen. 

 

4.2.1. A köztisztviselő államjogi-közigazgatásjogi fogalma 

 

A köztisztviselő államjogi fogalma, vagy más néven közszolgálati jogi 

fogalma szorosan kötődik a GG. 33§ (4).(5) rendelkezéseihez. „Köztisztviselő 

az, aki a közjogi szolgálati- és hűség jogviszonyban áll.”
108

 Ehhez a materiális 

feltételhez azonban egy formális feltétel is tartozik, mely szerint a jogviszony 

kinevezéssel jön létre, és a jogviszony tartalmát a szolgálatadó határozza 

meg.
109

A hatályos magyar jogban a tisztviselő ilyen szintű meghatározásával 

nem találkozhatunk. Ehhez a szemlélethez talán a legközelebb Magyary 

Zoltán közhivatalnok fogalma áll: „Közhivatalnok az az egyén, aki az állam, 

vagy az állam által szolgálatadóul elismert más közigazgatási jogi személy 

munkájában való közreműködésre megfelelő közigazgatási aktus által 

megbízást kap.”
110
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 Kunig: i. m. 808. old.  
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Magyary fogalmának egyik központi eleme a közigazgatási aktus általi 

megbízás. Ez jelentősen tükrözi az adott kor felfogását is, mely a magánjog-

közjog kérdésre adott válaszokban tükröződik. Azt, hogy a kérdés mennyire 

fontos, jellemzi azt, hogy már a századelőn is felmerült. A kérdés ilyen korai 

megjelenésével azért is foglalkoznunk kell, mert ebben az időszakban a 

közigazgatási jogi nézőpont volt az uralkodó. Azt is hozzá kell tenni, hogy ha 

fel is merült a magánjogi szabályozás lehetősége az akkori szakirodalomban, a 

válasz mindig a magánjog elutasítása volt. Az elutasítás lényege, hogy a 

meghívás és a tisztség elfogadása csak látszólagosan kétoldalú jogviszony, és 

a megbízáshoz semmi köze, mivel a megbízás egyenrangú felek 

megállapodása. A közszolgálat esetében eleve eltérő erősségű felek vannak, 

akik között a kapcsolat a törvény erejénél fogva jön létre.
111

 Ezzel pedig 

eljutunk napjainkhoz ismét, a Ktjv. majd a Kttv. indoklásához, amennyiben a 

jogalkotó álláspontja szerint a közszolgáló csak azt döntheti el, hogy 

elfogadja-e a kinevezést vagy sem. Mondhatjuk azt is, hogy készen kapja a 

munkafeltételeket és a foglalkoztatási jogviszonyához kapcsolódó 

szabályokat, méghozzá jogszabályi formában. Akik a közjogi álláspontot 

képviselik, mindinkább próbálják kidomborítani a munkajog és a közszolgálat 

különbségét. Az egyik ilyen fontos különbségtétel erősen kapcsolódik a 

jogviszony keletkezéséhez és annak tartalmához.  

A közszolgálati jogviszony mindig kinevezéssel, és annak 

elfogadásával jön létre. Ez nem változik a Kttv. esetében sem.
112

 A jogalkotó 

álláspontja pedig a kérdésről a Ktjv. hatályba lépése óta nem változott, s 

mindenféleképpen egyoldalú állami aktusként értékeli a jogviszony 

keletkezését. A jogviszonyból eredő aszimmetriában, pedig az államot látja a 

kiszolgáltatott fél pozíciójában.  

Sem Magyary Zoltánnál, sem Horváth Árpádnál nem jelenik meg a 

kinevezés elfogadása, mint a jogviszony létrejöttének feltétele. Így ebben az 

időszakban ténylegesen egyoldalú jogviszonynak tekinthetjük a keletkezést. 
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Elsősorban az lehetett közhivatalnok akkoriban, aki akár kinevezéssel, aki 

kiválasztással vagy más módon a közhatalom gyakorlására megbízatott, 

anélkül, hogy ő a törvény szabta feltételek rendszerébe a maga spontán 

elhatározásából belefolyt volna.
113

  Az ezzel kapcsolatos problémákat, 

azonban már a századforduló jogtudománya is érzékelte. Horváth Árpád 

véleménye szerint hiába államcél a megvalósítandó feladat, de nem mindenkit 

egyformán terhel annak teljesítése, így az egyéni ellenkező akarat kizárása 

nem helyes.
114

 

A jogtörténeti fejlődésben mára eljutottunk odáig, hogy az annyira 

hiányolt egyéni akaratnyilatkozat az alkalmazás feltétele. Jelentős mértékben 

megjelent a privátautonómia, még ha csak a jogviszony keletkezésében is. 

Éppen emiatt nem érthető a jogalkotó görcsös ragaszkodása ahhoz a tételhez,  

mely a kormánytisztviselői törvények alapjaként is szolgált: „[…] a 

közszolgálat lényegi eleme, hogy a jogiszony létrejötte nem egymás mellé 

rendelt felek kötöttségektől mentes egyeztetésének és megállapodásának 

tárgya és eredménye, hanem az állam egyoldalú aktusa, melynek során - 

jogszabály által részletesen kidolgozott feltételrendszer szerint - kinevezi a 

jövendő köztisztviselőt, kormánytisztviselőt, megbízva bizonyos feladatkör, 

munkakör vagy tisztség ellátásával.”
115

 

Való igaz, hogy a közszolgálatban kötöttebbek a szabályok a 

jogviszony keletkezése esetén is, azonban nem gondolnám, hogy csak az állam 

akaratából ered a közszolgáló foglalkoztatása. A kinevezés csak annak 

elfogadása esetén válik teljessé. Akkor beszélhetnénk kizárólagos állami 

akaratról, ha a kinevezés elutasításához az állam szankciót fűzne, vagy a 

közszolgáló általi elfogadásra tekintet nélkül életbe lépne. Így Kiss Györggyel 

értek egyet abban, hogy a kinevezés csak relatíve egyoldalú jogviszony.
116

 Az 

egyoldalúság relativitását éppen az adja, hogy a szolgálatvállaló meg is 

tagadhatja a kinevezés elfogadását. A gondolati fonalat tovább fűzve azt is 
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megkockáztatom, hogy a kinevezés elfogadásáig a munkajoghoz hasonlóan 

relatíve egyenrangú felekről beszélünk. Innen már csak egy lépés annak a 

gondolatnak az elfogadása, hogy az egyoldalúság mellett egy kétoldalú 

jogviszony-létesítés is jelentkezik.
117

 Hozzátéve azt is, hogy a munkajogban is 

csak relatív a felek közötti egyenlőség, főleg a multinacionális cégek által 

sorozatban gyártott munkaszerződések világában, amelyet néhol kollektív 

szerződések is tetéznek. Ilyen módon a munkavállalóknak is kevés esélyük 

van a munkaviszony tartalmának alakítására.  

Ha ugyanezt a kérdéskört visszavetítjük a német fogalmi rendszerbe, 

láthatjuk, hogy ugyan nem fogalmi elem a kinevezés, de formális kritérium, 

amely nélkül nem jöhet létre a jogviszony. A szolgálati jogszabályok azonban 

nem említik, hogy a kinevezést az érintettnek el is kell fogadnia. Sem a 

kinevezésre vonatkozó rendelkezéseknél, sem pedig a semmiségi okoknál, 

mint a kinevezés megtagadása. A formalitás megnyilvánulása közigazgatási 

aktus formájában valósul meg. Ennek a közigazgatási aktusnak a központi 

eleme a státuszhoz méretezett kinevezési okmány.
118

  Ez annyit jelent, hogy 

vannak az okmánynak kötelező tartalmi elemei, így a kinevezni kívánt 

státusznak megfelelő kifejezéseket kell tartalmaznia.
119

 A jogszabály, mint 

erről a későbbiekben lesz szó, a köztisztviselői státusznak több formáját 

ismeri, melyek egy része a kinevezés időtartamához igazodik, míg mások 

esetleg annak megszüntetéséhez. Ez a fajta megkülönböztetés más, mint a 

szövetségi-alsóbb szintű köztisztviselő megkülönböztetés, hiszen az előbb 

említett formákat mindkét törvény ugyanúgy szabályozza. Alapvetően 

elmondhatjuk, hogy államjogi- közszolgálati szempontból a fogalom központi 

eleme a kinevezés. Mindkét jogrendszer formalitásként kezeli. Formális 

jellege azzal is indokolható, hogy egyrészt megnőtt a magánautonómia 

szerepe. Így ha valaki jelentkezik egy állami állásra, nagy valószínűséggel az 

akarata arra irányul, hogy betöltse azt. Másrészt formalitás és formalitás között 
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is van különbség. A különbség alapja a visszalépés lehetőségében van. A 

német jog nem tesz említést a kinevezés elfogadásáról, ami illeszkedik is az 

államjogi definícióhoz. A magyar jog azonban sokkal szenzitívebben rendezi a 

kérdést, megadva a lehetőséget a pályázónak, hogy a kinevezést visszautasítsa. 

Visszautalva a korábbiakra, igazolható, hogy a magyar jogban a kinevezés 

nem csak egy egyoldalú aktus, hanem relatíve egyoldalú, hiszen magában rejti 

az elfogadás megtagadásának lehetőségét. Ezáltal viszont a közszolgálati 

jogviszony létesítése a munkajogviszony létesítéséhez válik hasonlatossá, 

hozzátéve azt, hogy a leendő köztisztviselőnek a jogviszonyalakító szerepe itt 

véget is ér. A már korábban említett tézisemet is szükséges jelen pontnál 

megismételni, mely szerint sokszor a munkajogviszony keletkezésénél 

sincsenek jobb helyzetben a leendő munkavállalók. Gondoljunk csak a 

multinacionális cégek által sorozatban gyártott blanketta munkaszerződésekre, 

illetve a munkanélküliség determinálta szükségre. Arra a szükségre, amikor a 

leendő munkavállaló nem válogathat a munkalehetőségek között, örül, hogy 

van hol, és van mit, nem hogy még eszébe jusson, hogy alkudozni kezdjen a 

leendő munkáltatójával. 

A fent említett fogalom másik fontos eleme az állam, illetve az állam 

által elismert más szerv.  A más szerv tipikusan az önkormányzat, állami, 

önkormányzati vállalat, illetve a német jog idesorolja még az alapítványt, és 

intézetet is. A magyar jog szemben a német joggal nem általánosságban, 

hanem konkrétan határozza meg azokat a szerveket, ahol a köztisztviselő, 

kormánytisztviselő a hivatalát tölti.
120

 Az alapvető dilemmát azonban nem 

maga a szolgálatadó minősége generálja, hanem annak „viselkedése”. Hogyan 

különböztessük meg, hogyan határoljuk el egymástól az államot,
121

 mint 

munkaadót és az államot, mint szolgálatadót? Csak a financiális okok 

játszottak szerepet, vagy találunk más okokat is? A két jogrendszer alapjaiban 

különbözik ebben a kérdésben. A magyar hivatali struktúrában mindenki 
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hivatalnok, amely alól kivételt csak a fizikai állomány képez,
122,123

 illetve az 

állami- önkormányzati többségi tulajdonban lévő vállalatok munkavállalói. A 

német jog megoldása a fokozatosságra épül. A hivatalon belül 

megkülönböztethetjük egymástól a hivatalnokokat (Beamter), az 

alkalmazottakat (öffentlicherechtliche Angestellte), és a munkást (öffentliche 

rechtliche Arbeiter). A fent meghatározott két személyi kört nevezhetjük 

összefoglalóan a közszolgálat magántisztviselőinek. A magántisztviselők a 

feladatukat a munkajog szabályai alapján látják el.
124

A feladatkörük 

lényegében az állami feladatok teljesítése, és az államcélok megvalósítása. 

Másrészről pedig hiába különböznek az egyes foglalkoztatottak 

identitásukban, tevékenységi körükben mind az aktuális költségvetésnek 

vannak alárendelve. 

A magánalkalmazottak szolgálati tevékenységét is az Alkotmány 

alapozza meg, mely szerint: „Minden németnek joga van alkalmasságának, 

képességeinek, és szakmai teljesítmény alapján ugyanolyan feltételekkel állami 

hivatalt viselni.”
125

A magántisztviselők tevékenysége is a hivatalviselési jog 

keretein belül helyezkedik el. Igaz, rájuk nincsenek olyan egységes törvényi 

keretek, mint a hivatalnokokra. Ezt a hiányt kollektív megállapodásokat 

eredményező szabályokkal orvosolták (Tarifvertrag für öffentliches Dienst). A 

szabályozás alapját egy szövetségi szintű alkalmazotti kollektív 

megállapodásra bízza, mely hatását tekintve inkább jogszabály, mint 

szerződés, és azért van garanciális jelentősége, mert a munkaadói oldalon 

valamennyi közszolgálati szervezet megjelenik, míg a munkavállalói oldalon 

jelen van valamennyi szakszervezeti szövetség.
126
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Alapjaiban merül fel a kérdés, hogy mi a különbég a két foglalkoztatotti 

réteg között, ha mindkettő ugyanazon alkotmányos paragrafus alapján látja el 

hivatalát. Az egyik fő különbség a formalitások hiánya és a munkajogi 

szabályok korlátlan alkalmazhatósága az állami feladat teljesítésekor, vagy az 

állami cél megvalósításakor.
127

 Ezek szerint a fő különbség a foglalkoztatás 

típusában és az ebből eredő jogok és kötelezettségek gyakorlásában van. A 

köztisztviselői pozíció közigazgatási aktusokon alapszik, míg a 

munkajogviszony magánjogi szerződéses jogviszony.
128

 Így a közszolgálati 

munkavállalók közszolgálati foglalkoztatottak csoportjaként írhatók le, míg a 

hivatalnok nem foglalkoztatott, hanem különleges közjogi státusszal 

bír.
129

Ezek alapján a különbségek a következők: 

Köztisztviselő Magántisztviselő 

közjogi jogág: közigazgatási jog 

különös rész 
magánjog: munkajog 

a kinevezés, mint közigazgatási aktus 

alapján 
munkaszerződés alapján 

a jogviszonyok törvény általi 

leszabályozottsága, nincs mozgástér 

egyéni vagy kollektív szerződés által 

szabályozott jogviszony 

előmeneteli rendszer feladat meghatározás 

csak a törvényben meghatározott 

okból szüntethető meg a jogviszony 

a jogviszony rendes vagy rendkívüli 

felmondással ér véget 

alimentációs kötelezettség a hivatal 

részéről 

szerződéses alapon a munka 

ellenszolgáltatása  

a hivatal egyéni gondoskodása állami nyugdíj 

sztrájktilalom sztrájkjog 

közigazgatási bíróság munkajogi bíróság 

2. táblázat: A köztisztviselő és a magántisztviselő közötti különbég a német jogban130 
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A fentiekből következően elmondható, hogy a közszolgálati jogi 

fogalom erősen kötődik a szolgálatadóhoz, a hivatalhoz. Ebből következően a 

hivatal, mint szolgálatadó határozza meg a tisztviselő fogalmát. A 

köztisztviselő fogalma ugyanis csak a szolgálatadó fényében értékelhető. A 

szolgálatadó, mint fogalom szintén nincs központilag meghatározva. Illetve ez 

nem teljesen igaz. Ha megvizsgáljuk a BeamtStG. és a BBG. szövegét, akkor 

kirajzolódik előttünk egy egész világos koncepció. A koncepció lényege, hogy 

a BeamtStG. hatálya alá tartozó tisztviselők esetén a tartomány, illetve a helyi 

közösségek látják el a szolgálatadó szerepkörét. A helységeken túl ide 

sorolandók azok a különleges testületek, intézetek, alapítványok, amelyeknek 

a tevékenysége a törvény hatályba lépésekor tartományi feladatok ellátása 

volt.
131

 Ebből kifolyólag a BBG. hatálya az előbb felsorolt szervek és 

közigazgatási egységek szövetségi változatára vonatkozik.
132

 Ha a 

szolgálatadókkal tisztában is vagyunk, a fogalom szempontjából szükséges a 

további vizsgálatok lefolytatása. A szolgálatadót, a fogalom egyik központi 

elemét, megfoghatóvá kell tennünk. Ezt a megfoghatóságot egy másik 

definíció, a hivatal, illetve a közigazgatási szerv meghatározás segítségével 

próbáljuk meg.  A tágabb fogalom a közigazgatási szerv fogalma, mely a 

legkisebb, önálló közigazgatási egység, melynek meghatározott feladata van, 

belső szervezeti renddel rendelkezik, és az általa meghozott döntések a 

működési területén szinte mindenkire vonatkoznak.
133

 Ennek a közigazgatási 

szervnek a megjelenési formája a hivatal (der Amt). A hivatalt többféleképpen 

is meghatározhatjuk. Az első fogalmi kísérlet a státusztjogi - közszolgálati jogi 

meghatározás, mely szerint a hivatal az, amely magában foglalja a hivatalnok 

szolgálattal és hűséggel összefüggő helyzetét, de annak feladataitól 

független.
134

 Lényegében ezzel az alapdefinícióval függ össze a másik kettő is, 

melyek közül az egyik a hivatalnak az absztrakt funkcionális értelmezése, míg 
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a másik a hivatal konkrét funkcionális értelmezése. Első esetben a hivatal a 

tisztviselő általános feladatait jelöli meg, a második értelmezésben pedig a 

meghatározott konkrét feladatot.
135

 Ehhez a gondolatsorhoz 

hozzákapcsolhatjuk a tisztviselő magyar törvényi fogalmát, melyben 

keverednek a fentiekben meghatározott szolgálatadóra vonatkozó és a 

funkcionalista hivatal fogalmi elemei.  A Kttv. szerint: kormánytisztviselő, 

köztisztviselő a Kttv.1. és 2. §-ban felsorolt közigazgatási szervek feladat- és 

hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, aki előkészíti a közigazgatási szerv 

feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve – 

felhatalmazás esetén – a döntést kiadmányozza, kivéve, ha ezt a tevékenységet 

az 1. § c) pontja szerinti fegyveres szervnél más jogviszonyban álló személy 

végzi.
136

 A törvényi fogalomban változás a Ktv. definíciójához képest nem 

történt, hacsak az nem, hogy belekerült a kormánytisztviselő is, mint fogalmi 

elem.
137

 Egyrészt, ami következtetés levonható ebből, hogy a köztisztviselő és 

a kormánytisztviselő fogalma közigazgatási jogi aspektusból megegyezik. 

Hiszen mindkét személyi kör funkcióját tekintve azonos tevékenységet lát el, 

csupán a szolgálati hely az, ami megkülönbözteti őket, vagyis a szolgálatadó 

közigazgatási szervnek a végrehajtásban betöltött szerepe. Helyi, illetve 

központi szint.  

Összegezve az eddigieket, a fentiek alapján: 

„A közszolgálati jogviszony általános jellemzői a következőkben 

foglalhatók össze:  

- mindig munkavégzésre irányuló jogviszony (célja 

valamilyen közfeladat elvégzése, vagy közfeladatot ellátó szerv 

keretében történő munkavégzés),  

- szorosan kapcsolódik a közigazgatás 

szervezetrendszeréhez,  

- egyik alanya mindig természetes személy, másik 

alanya közigazgatási szerv,  
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- általában elkülönül a többi munkavégzésre irányuló 

jogviszonytól  

- a munkavégzés színtere a hivatal” 
138

 

 

 A fogalmi meghatározások fényében a fenti jellemzőkön túl 

közszolgálatra vonatkozóan levonható néhány további következtetés is: 

 

- A köztisztviselő az állami feladatok egy jól körülhatárolható 

csoportját közvetíti a társadalom felé 

- Közhatalom gyakorlásával összekapcsolt tevékenység 

- A közigazgatás a törvényhozásnak alárendelt 

- Olyan tevékenység, amely a tartalmát illetően különleges 

szabályozást igényel
139

 

A fenti jellemzők a mai magyar tisztviselői rétegre teljesen igazak. Van 

azonban a kormánytisztviselői/köztisztviselői rétegnek egy olyan rétege, 

amely bizonyos szempontból speciális. A specialitás abban rejlik, hogy 

semmilyen közhatalommal nem rendelkeznek, és nem is a végrehajtó hatalom 

részei.
140

 A jogbiztonság szempontjából nem is lehetséges, hogy oda 

tartozzanak, hiszen másik államhatalmi ágban végeznek adminisztratív és 

„hivatali” teendőket. A törvény idesorolja a Köztársasági Elnöki Hivatal, az 

Országgyűlés Hivatala, az Alkotmánybíróság Hivatala, a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, az Alapvető Jogok Biztosának 

Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

Hivatala, a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Tudományos Akadémia 

Titkársága, a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága, az Állambiztonsági 

Szolgálatok Történeti Levéltára és a Közbeszerzési Hatóság köztisztviselőjét 

és közszolgálati ügykezelőjét is. 
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A kérdés adja magát, még ha csak elméleti síkon is. Mennyire szolgálja 

a jogbiztonságot az, hogy ha a központi és helyi közigazgatás személyzetére 

vonatkozó foglalkoztatási szabályok érvényesülnek olyan szervek 

foglalkoztatottjai esetében is, amelyek nem tartoznak, illetve funkciójukat 

tekintve nem is tartozhatnak a végrehajtó hatalom hatáskörébe? Azt azért 

mindenféleképpen le kell szögeznünk, hogy a szolgálatadói funkciót mindig az 

érintett szerv látja el. Így saját maga határozza meg az állományát, és persze a 

felsorolt szervek államszervezetben betöltött szerepével is indokolható a 

státuszbiztonság. A fenti felsorolásból így egyértelmű, hogy a GVH, illetve 

NMMH, mint speciálisan kiemelt, az állami központi szervezetrendszertől 

nagyjából független, és az állam többi részét is ellenőrző hatóság lát el 

végrehajtási feladatokat, illetve a végrehajtás ellenőrzését. Ezekben az 

esetekben teljesen egyértelmű a státusz. Azonban az olyan esetekben, mint 

MTA, MMA titkársága, illetve a Titkosszolgálati Könyvtár nem feltétlenül 

indokolt meglátásom szerint a tisztviselői státusz. Illetve további kérdésként 

felmerül, hogy közalkalmazotti jogviszony keretében, esetleg 

magánalkalmazotti, vagy munkajogviszony keretében nem lenne-e célszerűbb 

megoldani, természetesen a szerzett jogok védelmére tekintettel. Ugyanis a 

közigazgatási jog által szervezéstudományi, köztisztviselői és 

kormánytisztviselői fogalom kereteibe ezek a személycsoportok nem biztos, 

hogy beleférnek.    

Az eddig leírtakból kiindulva látható, hogy mennyi szállal kötődik a 

közszolgálati jog a közigazgatás szervezetrendszeréhez. Az egyik ilyen fontos 

szál maga a másik fél a szolgálatadó, és az általa meghatározott feladatok.  

Azonban azt is meg kell említeni, hogy az általunk vizsgált fogalomnak ez 

csak egy aspektusa. A fent vázolt államjogi-közigazgatásjogi fogalom remek 

kiindulópont a többi aspektus megvizsgálására, melynek végső célja a 

közszolgálatnak egy munkajogi meghatározása.  A fizikai alkalmazottakra 

vonatkozó szabályanyag bizonyítja legjobban azt, hogy ha valamilyen 

jogintézmény erősen kötődik is a közigazgatáshoz, nem feltétlenül esik annak 

tárgykörébe. Ahhoz, hogy eljussunk a munkajogi definícióig szükséges végig 
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követnünk a német közszolgálati dogmatikát. A köztisztviselő felelősségtani 

és büntetőjogi fogalmát vizsgáljuk a következőekben. 

 

4.2.2. A köztisztviselő felelősségtani és büntetőjogi fogalma 

 

A német jogi dogmatikában a hivatalnoki réteg speciális helyzetére 

tekintettel fontos ennek a rétegnek a felelősségtani helyzetét is meghatározni. 

Jelen helyzetben a felelősség két formáját kívánjuk vizsgálni. Az egyik az 

enyhébb polgárjogi felelősség, míg a másik a súlyosabb büntetőjogi. 

Elsősorban nem a dogmatika, hanem a praktikum miatt tárgyaljuk egy 

fejezetben a két kérdést. Kétség kívül dogmatikai kapcsolat is van a két 

részegység között, hiszen a felelősségi szint egy-egy eltérő fokozatáról 

beszélünk.
141

 

A vizsgálatot a felelősségtani fogalom definíciójával kezdjük. A 

felelősségtani fogalomnak az alapjai egyrészt alkotmányosak, másrészt pedig 

a polgári jogban gyökereznek. A GG. 34§ 1 a felelősség meghosszabbítását, 

míg a BGB 839§ a felelősség megalapozását jelenti.
142

 A két különböző 

szinten szabályozandó felelősségi forma egymással konkuráló. A konkurencia 

feloldásának egyik módszere az, hogy ha megállapításra kerül a tisztviselő 

felelőssége a polgári jog szerint, az kizárja a hivatal felelősségét.
143

 A 

kiindulási pontunk az kell, hogy legyen, hogy alkotmányos értelemben minden 

olyan köztevékenység a hivatal állandó tevékenységei közé tartozik, amit 

gyakori jelleggel gyakorol. A hivatalnokok pedig a kinevezés során 

hűségjogviszonyba kerültek. Azonban ilyen értelemben bővítenünk kell a 

fogalmat, mert a hivatalokban nem csak köztisztviselők, hanem 

magánalkalmazottak is dolgoznak. Az ő helyzetük is hasonló, hiszen az ő 

felelősségük olyan, mintha a vállalati felelősség részét képezné, éppen ezért 
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ebben az értelemben a köztisztviselő fogalmába ők is beletartoznak.
144

 Ez arra 

az esetre is vonatkozik, ha az állam a hivatal közszolgáltatásait magánjogi 

kötelezettségekkel tölti meg anélkül, hogy amellett egyébként közszolgálati 

hivatalnak minősülne.
145

 A magyar jogban a némethez hasonló fogalmi 

megoldással nem találkozhatunk. A hivatali személyzetnek egységes 

felelősségi rendszere van ebből a szempontból. Beszélhetünk a közigazgatási 

szerv által okozott kárról, és a munkavállalóért való felelősségről.  

A köztisztviselő fogalmának harmadik formája a büntetőjogi 

megfogalmazás. A német büntetőjogi terminológiában az Amtsträger (hivatalt 

viselő) kifejezést használják, amely a mi fogalmaink szerint a hivatalos 

személynek felel meg. A köztisztviselő, mint foglom büntetőjogi szempontból 

a legszélesebben értendő, amelybe beletartoznak a bírák, és minden olyan 

személy, aki a közszolgálati jognak valamilyen formában alanya.
146

 A széles 

fogalmi értelmezés alapja ezeknek a személyeknek a különleges 

jogviszonyában gyökerezik.  A civiljogi szerződéssel foglalkoztatott 

magántisztviselők is ugyanúgy elkövethetnek hivatali bűncselekményeket.
147

A 

magyar jogban a Btk. 459§ értelmező rendelkezése alapján a hivatalos 

személyek egyik csoportja a jogszabály alapján közhatalmi, államigazgatási 

feladatokkal megbízott szervnél, testületnél az a személy, aki közhatalmi, 

államigazgatási feladatot lát el.
148

 A két értelmezés között a különbség abban 

valósul meg, hogy amíg a német szabályozásban az Amtsträger a legszélesebb 

értelemben vett köztisztviselő definíció, addig a magyar jogban a hivatalnok 

csak egy eleme a hivatalos személynek. A legtágabb értelmű magyar 

közszolgálati fogalom is csak a hivatalos személyek egy részét fedi le.  

A fejezetben vizsgált két fogalmi meghatározás szempontjából a 

köztisztviselő- kormánytisztviselő fogalmi kettősnek sem a magyar, sem a 
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német jogban nincs jelentősége. Mind a felelősségtani, mind a büntetőjogi 

fogalom sokkal szélesebb, mint az általában értelmezett hivatalnok 

meghatározás. Mivel mindkét személyi körnek közel azonos feladatai és 

kötelezettségei vannak, ezért a felelősségi szintjük is ugyanaz. Teljesen 

mindegy, hogy a közigazgatás melyik szintjén dolgoznak, vagy épp közjogi 

vagy magánjogi viszonyban állnak-e a szolgálatadóval. Ebből a szempontból a 

hivatal, mint fogalom nem kerül újradefiniálásra ennek a szélesebb 

értelmezések fényében. Ugyanis egy állandó dolog van a köztisztviselő 

fogalmában, akár explicit, akár implicit módon kifejezve, az pedig a 

szolgálatadó és a hivatal. A szolgálatadó a teljesen statikus elem, mely mindig 

az állam, a tartomány, a közösség. A hivatal ennél egy picivel dinamikusabb 

elem, ugyanis ahogy szélesedik a köztisztviselő fogalma, úgy szélesedik a 

hivatal fogalma is, mint a munkavégzés színtere. Ennek ellenére azonban 

stabilnak mondható.  

 

4.2.3. A köztisztviselő munkajogi fogalma 

 

Az előző fejezetekben végig vezettem, hogy milyen állomásai vannak a 

köztisztviselő/kormánytisztviselő fogalomnak a német jogirodalomban, 

melyhez hozzáfűztük a magyar jogintézményeket. A fogalom vizsgálatának 

azonban egy olyan szintjére jutottunk el, amely igényli ennek a metódusnak a 

megfordítását. A metódus megváltoztatása azért is indokolt, mert a német 

dogmatikában alig találunk olyan szerzőt, aki a hivatalnok, mint munkavállaló 

kifejezést egyáltalán hajlandó leírni. A fentiekből is látszik, hogy a német jogi 

hagyomány tipikusan közjogi kategóriaként kezeli a köztisztviselőket. Ha ettől 

mégis eltérne, azt általában a praktikum érdekében teszi. Hasonlót a 

hasonlóval párosítja a könnyebb szabályozás érdekében.
149

 A szolgálati 

jogviszony esetleges civiljogi voltát azonban teljes egészében elveti. 

Alapvetően a magyar jogban sem az a vita tárgya, hogy a közszolgálati jog 

közjog-e vagy magánjog. A kérdés már csak azért sem olyan éles, mert a 
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munkajog, szemben a német felfogással, a magyar jogban egy vegyes 

szakjogág.
150

 Ezek alapján beszélhetünk a munka magánjogáról és a munka 

közjogáról.
151

 A munka közjoga elég sok mindent magában foglal. Ennek 

egyik eleme a közszolgálati jog.
152

 Ami megalapozza az előbbi kijelentésemet, 

az nem más, mint a munkajog tárgya. A munkajog a más részére végzett 

önállótlan munkán alapszik.
153

 Az önállótlan munka azonban nem csak a 

magánfelek között jön létre jellemzően, hanem minden szolgálati 

jogviszonynak az eleme. Többek között az államszolgálati jogviszonynak is. 

A magyar munkajog központi eleme az önállótlan munkavégzés, 

melyet tág értelemben bármely szolgálati jogviszonyra alkalmazhatunk. 

Másrészt a jogviszonyok hasonlósága és a Munka Törvénykönyve (akár a 

régiről, akár az újról beszélünk), mint háttér joganyag, jelentős szerepet 

játszik. Meglátásom szerint nem hibás a közszolgálatnak a munkajogi tárgyú 

szemlélete. Ezen szemléletmód keretein belül még azt is el tudom fogadni, 

hogy a közszolgálati jogviszony közjog, a munkajog közjoga. A magam 

részéről még azt a kijelentést is megkockáztatom, hogy a közszolgálati 

jogviszony a legjelentősebb atipikus munkavégzési forma a magyar munkajog 

rendszerén belül. Az atipikus jellemzőit az erősen közjogi jelleg, a rengeteg 

strict jellegű jogintézmény, és a munkáltató személye határozza meg.  

Ha ebből a nézőpontból kezdjük el felépíteni a köztisztviselő 

munkajogi fogalmát szükséges felhasználnunk mindazt, amit a korábbi 

fogalmaknál kifejtettünk. A köztisztviselő, mint munkajogi fogalom 

meglátásom szerint három irányból közelíthető meg.  

Az első megközelítési mód esetén a közigazgatás jogi 

meghatározásokat kell alapul vennünk. A közigazgatás jogi definíciók 

lényege, hogy a köztisztviselő a tevékenységét egy másik „személy” direkte, 

vagy indirekte az állam, állami szerv, önkormányzat önkormányzati szerv 

irányításával önállótlanul végzi. A jogviszony pedig a kinevezéssel és annak 
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elfogadásával jön létre. Ha ezeket a jellemzőket megvizsgáljuk, azt kell 

látnunk, hogy a munkavállaló és a köztisztviselő meghatározása között nincs 

is jelentős eltérés.  

„Munkavállaló az a természetes 

személy, aki nem önállóan, hanem 

bizonyos alárendeltséggel 

munkavégzést vállal, vagyis a 

munkaerejét bocsájtja a munkáltató 

rendelkezésére.”
154

 

[…] felsorolt közigazgatási szervek 

feladat- és hatáskörében eljáró vezető 

és ügyintéző, aki előkészíti a 

közigazgatási szerv feladat- és 

hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi 

döntésre, illetve – felhatalmazás 

esetén – a döntést kiadmányozza
155

 

3. táblázat A munkavállaló és a köztisztviselő fogalma tükörben 

 

A fogalmi összevetés alapján az tűnik ki, hogy mind a munkavállaló, 

mind a köztisztviselő olyan személy, aki függőségi jogviszonyban van a 

jogviszony másik alanyával szemben. A függőségi jogviszonyból következően 

mindkettő önállótlan munka keretében látja el feladatát. Az önállótlan munka 

determinálja a másik fél utasításadási és ellenőrzési jogát. Mindkét jogviszony 

tekintetében jelentkezik a szolgálati jogviszonyokra jellemző aszimmetria. 

Ami különbségként értékelhető, az a jogviszonyban felbukkanó másik fél 

személye, és esetlegesen a munka jellege és a munkavégzés helye. A 

különbségeket hangsúlyozók első érve mindig a közhatalom gyakorlása, ami 

egy olyan speciális állami státuszt feltételez, mely kizárólag csak a közjog 

keretei között képzelhető el.
156

A következtetés folytatásaként pedig eljutnak a 

munkajogi törvények korlátozott alkalmazhatóságáig a közszolgálatra 

vonatkozóan.
157

 Innen a következő lépés a jogok és kötelezettségek eltérő 

voltának felvázolása, ahogy ezt Henrik Stamer is megteszi a német 

jogirodalomban.
158

 Stamer végig követi a közszolgákra vonatkozó jogokat és 

kötelezettségeket, és ezt párhuzamba állítja a magánalkalmazottak jogaival és 
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kötelezettségeivel. A jogok és kötelezettségek köréből most csak jogok és 

kötelezettségek ellátásának az alapját vizsgáljuk, mint a fogalomalkotás 

szempontjából releváns tényezőt. Stamer szerint a különbség alapja a 

jogviszonyok eltérő sajátosságaiban keresendők. A közszolgálati 

jogviszonyban a közszolgáló egy a törvények által meghatározott hűség és 

kötelesség keretei között fejti ki munkáját. A munkajogban pedig a felek 

akaratán múlik, hogy milyen különleges kötelezettségeket tesznek a szerződés 

alapjává. Ami az egyik jogviszonyban kötelező, az a másikban lehetséges 

elem.
159

 Mindazonáltal azt is hozzá kell fűznünk, hogy az állami cégek 

szanálásával jelentősen vesztett alapelvi jelentőségéből a közjogi 

szemlélet.
160

Egyre inkább követhető nyomon a közszolgálati jog 

magánjogiasodása, hiszen a privatizált cégek esetén már nem beszélhetünk 

közvetlen állami szolgálatról. Két nézőpont elfogadása lehetséges. Az első a 

német álláspont, mely azt hangsúlyozza, hogy egy harmadik típusú jogviszony 

jött létre a közszolgálati- és a munkajog között,
161

 vagy az osztrák álláspont, 

mely egyre inkább hajlandó elfogadni legalább a privatizáció által érintett 

tisztviselők munkajogi státuszát.
162

 A New Public Management által behozott 

filozófiai is nagymértékben negálja a parallelszabályozást, hiszen ez a 

rendszer csak a Human Resources, vagy egyszerűen csak a személyzet 

kifejezést használja.  

Annyi bizonyos, hogy a közszolgálati réteg és annak szabályozása 

Németországban is mozgásban van, és nem állt meg az új jogszabályok 

behozatalával. A változás egy teljesen új tendencia irányában halad, amikor is 

a közszolgálati közhatalmat magánjogiasabb szabályozás mentén vizionálják a 

szerzők. A magánjogias jelleg a jövőben a kevésbé uniformizált, kevésbé 

militáns, kevésbé behatárolt a fogalmak éles kontúrja által.
163

 A közszolgálat 
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privátjogi elemekkel történő megtöltését azonban nem csak a privatizáció 

jelzi, hanem a bírósági ítéletek is, melyek némely esetekben elismerik, hogy a 

köztisztviselő, mint munkavállaló rendelkezik jogosítványokkal. Az ilyen 

típusú ítéletekre, a postai és vasúti alkalmazottak esetén kerül sor első sorban, 

és itt is a kollektív munkajog intézményei által. 

Ugyan a Szövetségi Közigazgatási Bíróság (BVwerwG.) egyik 

ítéletében azt hangsúlyozza, hogy privatizált vállalatok dolgozói esetében 

megmaradt a hivatalnoki státusz. Csak amiatt, hogy a közszolgáltató 

magánjogi személy, az alkalmazottak esetében a szervezetbe történő 

beilleszkedéskor sem keletkezik munkajogviszony másodjogviszonyként 

sem.
164

 Ezt az álláspontot tükrözi a korábban a Német Szövetségi Posta 

alkalmazásában állókra vonatkozó törvény is (PostPersRG).
165

 A jogszabály 

megkülönbözteti a hivatalnokokat és a munkavállalókat, pedig lényegében 

mindkét személyi kör ugyanazt a munkát végzi. Azonban a határok nincsenek 

kőbe vésve, ezt jelzi a PostPersRG. 6§-a, mely szerint a köztisztviselő az üzem 

érdekkörébe eső okból átmeneti időszakra munkavállalóvá (Arbeitsposten) 

minősíthető. Az egyre inkább begyűrűző hatást jelzi a BVwerG. egy másik 

ítélete, mely szerint a fegyelmi jogkör nem alkalmazható a postai 

alkalmazottak esetében.
166

 A döntés hátterében az állt, hogy a jogalkotás 

létrehozta a Privatbeamte (magántisztviselő) fogalmát, amely a privatizált 

állami vállalatoknál dolgozó egykori hivatalnokok új státusza. Az azonban 

tagadhatatlan, hogy ezek a jogviszonyok a magánjog talaján állnak, az állami 

funkciója ezeknek a szerveknek már nem kizárólagos, így a köztisztviselőkre 

vonatkozó szabályok csak erősen korlátozott, illetve módosított formában 

érvényesülhetnek.
167

 

Mindezekből következően, ha a köztisztviselő munkajogi fogalmát 

akarjuk meghatározni, akkor ez bizonyos szempontból korlátozott. A magyar 

jogi terminológiában a hasonló jogviszonyok alapján semmi akadálya, hogy a 
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köztisztviselőt is quasi munkavállalónak tekintsük. A különbség alapja a 

magyar szemléletben a közhatalom gyakorlása, a szigor mértéke és a 

munkáltató személye. Ezek azonban olyan különbségek, melyek könnyen 

áthidalhatóak. Ha ugyanezt a gondolatsort a német terminológiában próbáljuk 

meg véghezvinni, csak korlátozott eredménnyel járunk. A német jogalkotás 

mereven ragaszkodik a köztisztviselőhöz, mint státuszhoz, még akkor is, ha a 

vizsgált közszolgáltatónál a két személyi kör feladatai nem térnek el. Bár a 

BVerwG. ítéletei látszólagosan puhítják a merev elhatárolást. A fogalmi 

összehasonlítása a német jog szempontjából részleges, hiszen egy eset van, 

amikor teljes mértékben munkavállalóként kezeli a hivatalnokokat a jog, ez 

pedig a privatizált állami cégeknek üzemi tanácsi választása. A jogalkotó egy 

viszonylag friss törvénymódosítása kapcsán már nem csak aktív, de passzív 

választójoggal is felruházza a tisztviselőket.
168

 

Az új német szabályozásban a magántisztviselők két típusát kell 

megkülönböztetni, hiszen bizonyos értelemben, és a dolgozat fogalmi 

készletében is, a közszolgálati alkalmazottak és munkások is 

magántisztviselőnek minősülnek.  

Az első fogalomalkotási kísérlet végeredményeként elmondhatjuk, 

hogy részleges sikert könyvelhetünk el, bár azt mindenféleképpen hozzá kell 

fűzni, hogy a német jogban még rengeteg időnek el kell telnie, hogy egyáltalán 

a köztisztviselőről, mint munkajogi kategóriáról is beszéljenek. A folyamatot 

talán gyorsíthatja valamelyest számának folyamatos emelkedése a 

közszolgálati szektorban.  A magyar jogi terminológiában tehát megvan a 

lehetőség arra, hogy a fogalmi összevetés alapján a köztisztviselőt 

munkavállalónak tekintsük, hiszen igaz, hogy a köztisztviselők és 

kormánytisztviselők közhatalom birtokában vannak, és emiatt speciális a 

jogviszonyuk. A közhatalom vitathatatlanul kimutatható ezekben a 

jogviszonyokban, de ez nem befolyásolja azt, hogy az állami impérium 
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gyakorlása a munkajog keretei között történik.
169

 A német jogban pedig a 

hivatalnok csak olyan mértékben tekinthető munkavállalónak, amennyiben a 

jogviszonyok hasonlóságából eredően a praktikum, a hivatali érdek, vagy a 

jogszabályi szükség megköveteli. A hivatalnokot a német jogban elsősorban 

kollektív munkajogi szempontból tekinthetjük munkavállalónak. Azonban 

nem a teljes kollektív munkajog intézményrendszere tekintetében, hiszen a 

sztrájkjog kizárt, illetve erősen korlátozott, még akkor is, ha a szakirodalom 

egyre inkább kezdi a hivatalnoki sztrájkot, mint lehetséges jogintézményt 

elfogadni, hiszen több olyan állam is van, ahol megengedett, és az állam még 

sem tört össze a sztrájkok hatására.
170

 

A köztisztviselő ezek szerint a jogviszonyára vonatkozó jellemzők 

miatt - vagy épp azok ellenére - belefér a szélesen értelmezett munkavállaló 

fogalmába, ahol lényegében maga a Kttv. határozza meg a definíciót. A 

definíció alapján egy atipikus munkavégzési forma tipikus munkavállalójáról 

beszélhetünk, azzal, hogy a német joghoz hasonlóan a sztrájkjogosultság 

nálunk is erősen korlátozott.  

Mindezekből következik a második megközelítési mód, mely jelentősen 

egyszerűsödik az előzőhöz képest. Az előbb úgy próbáltunk meg eredményt 

elérni, hogy szövegszerűen összehasonlítottuk a munkavállaló és a 

köztisztviselő fogalmát. Mondhatjuk, hogy ez csak részben vezetett sikerre, 

ahol quasi munkavállalóként beszélhetünk a köztisztviselőről. A mostani 

megközelítésben azonban elhagyjuk az összehasonlító jelleget, és csak a 

közigazgatás jogi fogalomból indulunk ki. Bármelyik, a korábbi fejezetben 

használt definíciót használhatjuk kiindulási alapként. Magát a meghatározás 

szövegét ugyanis tekinthetjük állandónak. Ha ugyanis azt a metódust ültetjük 

át, amelyet a munkavállaló fogalom és az egyes munkavállalói csoportok 

kapcsolatánál alkalmazunk, egy statikus definícióhoz fogunk dinamikus 

tartalmat hozzá rendelni. Lehet, ez csak nézőpont kérdése, de véleményem 
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szerint az előző fejezetekben említett bármelyik közjogi alapállású közszolga 

fogalom változatlan szöveg mellett kitölthető munkajogi tartalommal is. Így 

akár a törvényi fogalmat, vagy akár a Magyary Zoltán által meghatározott 

definíciót citálom ide, kisebb megszorításokkal ugyan, de a munkajog nyelvén 

is értelmezhető. Ezt a két jogviszony tárgyának azonossága és a jogviszonyok 

közötti nagyfokú hasonlóság igazolja.  Így lényegében minden, a 

közszolgálatot leképezni akaró közjogi definíciót tekinthetünk olyan 

meghatározásnak, mely a munkajog szempontjából is rengeteg releváns elemet 

tartalmaz. Ezek alapján a köztisztviselő egyszerre közjogi és egyszerre 

munkajogi kategória. Ez kicsit olyan, mint mikor az iskolában nyelvtanból azt 

tanultuk, hogy van olyan szóalak, amelynek egymástól két eltérő jelentése 

van. Ennek a fogalomalkotásnak nagy előnye az egyszerűség, hiszen elegendő 

csak egyetlen meghatározás, mivel a jelentés rétegei fogják annak igazi voltát 

meghatározni. Ha az egyik korábbi fejezetben meghatározott közszolgálati 

jellemzőkre alkalmazzuk a példát, akkor a közszolgálati jognak a jellemzőit 

olvassuk el a munkajog szemüvegén át: 

„- mindig munkavégzésre irányuló jogviszony (célja valamilyen 

közfeladat elvégzése, vagy közfeladatot ellátó szerv keretében történő 

munkavégzés),  

- szorosan kapcsolódik a közigazgatás szervezetrendszeréhez,  

- egyik alanya mindig természetes személy, másik alanya közigazgatási 

szerv,  

- általában elkülönül a többi munkavégzésre irányuló jogviszonytól  

- a munkavégzés színtere a hivatal” 
171

 

 

A jellemzők ugyanúgy értelmezhetőek a munkajog szemszögéből is, 

hiszen tartalmaz minden olyan elemet, amely egy tágabb értelemben vett 

munkaviszony keletkezéséhez szükséges.  

Sajnos azonban ennek a fogalomalkotási módnak is vannak hátulütői. 

Ezek akkor fordulhatnak elő, ha nem egyértelmű a szöveg, amelyben a 
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definíciót elhelyezték. Az olvasóban zavart kelthet, hogy akkor az adott 

szöveget melyik értelmezés szerint olvassa. A másik nehezítő tényező, hogy 

olyan fogalomról beszélünk, mely magán- és közjog határmezsgyéjén áll, így 

egy szövegértelmezése kapcsán nem mindegy, hogy melyik a releváns 

értelmezési mód. Azt is hozzá téve, hogy jelen esetben egy definíciónak 

egyszerre négy jelentése is lehet, hiszen nem válik el egymástól köztisztviselő 

és kormánytisztviselő, illetve ezeknek közjogi és magánjogi fogalmai.  

Mindezekből következően a legjobb megoldás az lenne, ha a munkajog 

kimunkálná a saját köztisztviselő fogalmát. Eddig leginkább az első fogalmi 

megközelítést alkalmazta, hasonlót a hasonlóval. Meglátásom szerint össze 

lehet szedni úgy ennek a jogviszonynak a jellemzőit, hogy ne essünk a 

második megközelítési mód csapdáiba, de túllépjünk a szimpla összehasonlító 

jogi megközelítésen. Éppen ezért nem véletlen, hogy a köztisztviselő 

munkajogi definícióját hagytam a fejezet utolsó elemének, hiszen szükséges 

mindazon ismérvek felhasználása, melyeket a korábbi államjogi-, 

felelősségtani-, büntetőjogi fogalmaknál meghatároztunk. Ezek mind jellemzik 

ezt a különleges munkavállalói csoportot, azt a munkavállalói réteget, akik az 

állami hivatalokban végzik munkájukat.  A hivatali munkavégzés egy 

különleges munkavállalói státuszt kölcsönöz ezeknek a személyeknek, hiszen 

az állam megtestesítői a közhatalom birtokában, ehhez mért polgári jogi, 

fegyelmi és büntetőjogi felelősségi szinttel. Mindemellett pedig rendelkeznek 

mindazon jellemzőkkel, mely az előző fejezetekben megállapított 

munkavállaló fogalmak releváns elemei. 

Ezek alapján: 

A köztisztviselő 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- és munkajogi felelősségi szabályok keretében. 
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A kormánytisztviselő, mint fogalom pedig a definíciós kísérletünk 

fényében értelmezhető, hiszen jelentős eltérés nincs a két meghatározás 

között. A fogalmi kísérletünk pedig nincs tekintettel a tisztviselő által 

közigazgatásban betöltött szolgálati szintjére.  

 

5. A közalkalmazott fogalma a magyar és német jogban 

 

5.1. A közalkalmazás dilemmáiról 

 

Az eddigi részekben a munkavállalót és a köztisztviselői réteget 

vizsgáltuk, mint a munkajogi paletta két szélső értékét. A kettő között azonban 

létezik egy nem elhanyagolható méretű foglalkoztatotti réteg, akik státuszukat 

tekintve félúton állnak a tisztviselők és a munkavállalók jogállása között.  Az 

ilyen státuszban foglalkoztatottak száma teszi ki a bővebben értelmezett 

közszolgálati alkalmazottak jelentős hányadát. A másik fontos dolog, amit 

meg kell jegyeznünk, az a tény, hogy egyedül a Közalkalmazottak jogállásáról 

szóló törvény (Kjt.) az, amelyik nem került lecserélésre a munkajogi-

közszolgálati reform kapcsán.
172

 Ez több féle kérdést is felvet, melyek a 

közalkalmazottak státuszával, fogalmi meghatározásával szoros 

összefüggésben állnak. Az első kérdés, hogy a szabályok részbeni 

változatlanul hagyása - most nem számolva ide a másik két jogszabály 

hatálybalépésével felmerülő módosításokat - milyen további jogalkotói 

szándékot takar. A tétovázás szándékos -e, vagy a jogalkotó tanácstalanságát 

kifejező momentum. A jogalkotói szándék ugyanis nagyban befolyásolja a 

közalkalmazottakra vonatkozó dogmatikát. Véleményem szerint az sem jelent 

a kérdésben jelentősebb előrelépést, hogy a jogalkotó egyes közalkalmazotti 

rétegekre elkezdett életpályamodelleket gyártani. Ez már csak azért sem 

kezelése a problémának, mivel szektoriális jelenségről van szó, amit a 

pályaelhagyók jelentős száma motivált. Meglátásom szerint ezek az 

életpályamodellek nem általánosíthatók. Nem is feltétlenül szükséges, és 

akkor lehetne jelentősége akár a pedagógus-, akár az egészségügyi 
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életpályamodellnek, ha a közalkalmazottak egészére alkalmazható alapelvek, 

alapelemek megfogalmazása mellett kezdték volna el kidolgozni ezeket a 

változásokat.  

Hazafi Zoltán is kiemeli, hogy a közszolgálati életpályák 

összehangolását a közös kapcsolódási pontok jelentik.
173

 Az életpályák 

összehangolásának indoka, hogy a civil közszolgálat változásai kihatással 

vannak a hivatásos közszolgálat szabályaira. Ennek kerete a Kormányzati 

Személyzeti Stratégia, melynek egyik elsődleges célja a Kttv. – Hszt. – Hjt. 

közötti átjárhatóságot, és az ennek fényében elkezdett kodifikációt.
174

  De 

éppen ebből a szemszögből a Stratégia nem tekinthető teljesnek, mivel a 

közalkalmazotti szegmensben életre hívott életpályamodellek nem igazodnak 

ehhez a rendszerhez és az átjárhatóság nem biztosított.  

A tanulmány korábbi részében már volt arról szó, hogy a közszolgálati 

reform nem teljes, hiszen ez csak a hivatali dolgozókat érinti. A 

közalkalmazottak jogállása lényegében nem változik. Hogy mi a jogalkotó 

célja, nem tudni. De alapvetően három dolgot tehet. A legegyszerűbb, hogy 

nem tesz semmit, és „hagyja a levegőben lógni” ezt a munkavállalói réteget, a 

közalkalmazást, mint olyan a munkajog és a kormánytisztviselői jog közötti 

határmezsgyéjére szorítva. Sem nem munkajog, sem nem szolgálati 

jogviszony. Ezzel csak azt éri el a törvényhozás, hogy lesz egy olyan 

munkavállalói réteg, akit bizonytalanságban tart, mivel a közalkalmazottak azt 

látják, hogy körülöttük minden változik, de a rájuk vonatkozó szabály nem. 

Nem feltétlenül baj a jogszabályi változások hiánya, de ha a jogalkotó teljes 

közszolgálati reformot akar véghezvinni, akkor lassan meg kellene határoznia 

a közalkalmazotti réteg új státuszát, funkcióját, vagy a meglévőket 

újrafogalmazni.  

Ha a munkajogi szemléletet teszi magáévá a jogalkotó, akkor a német 

modell egy sajátos, atipikus átvétele mellett tette le a voksát. Hiszen a 

hivatalnok - alkalmazott - munkás felosztás egy hivatalon belül valósul meg, 
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és nem szolgáltatónként vagy hivatalonként. Pontosan meg kell határoznia azt 

is, hogy a magánalkalmazást melyik értelemben kívánja bevezetni. A 

magánalkalmazottakra, mint Arbeitnehmer (in) im öffentlichen Dienst tekint, 

és munkavállalói réteghez hasonlóan a munkajogba ülteti át az alkalmazottak 

jogviszonyát, vagy a magánalkalmazott, mint Privatbeamter jelentésréteggel 

fog bírni. Az előbbi esetben a klasszikus német közszolgálati modell 

leképezéséről beszélhetünk, a második esetben pedig az állami vállalatok 

alkalmazottaiéhoz hasonló státuszról. Ha megtörténne a munkajogi szemléletű 

változtatás abban az esetben tekintettel kell lennie a szerzett jogokra, hiszen a 

közalkalmazottak a váltással nem járhatnak rosszabbul, mert az méltánytalan, 

és szociális szempontból is aggályos lenne.  A szerzett jogok védelmének 

egyik eszköze lehetne Magyarországon is, a némethez hasonló tarifális 

megállapodás. Németországban ezeket a jogviszonyokat a TVöD rövidítéssel 

illetett kollektív szerződések foglalják magukban. Ez a megállapodás 

jogszabályként érvényesül a közalkalmazás jelentős részén. A szerződés által 

meghatározott személyi hatály szerint azon munkavállalókra terjed ki a 

szabályozás hatálya, akik a szövetséggel (magával a Bund-dal), vagy olyan 

munkáltató alkalmazásában állnak, akik olyan szövetségnek a tagjai mely 

egységesített közszolgáltatásokat nyújt.
175

A szabályozás azonban nem csak 

pozitív meghatározást ad, hanem negatív módon azt is meghatározza, hogy 

mely foglalkozások és személycsoportok, azok, akik nem tartoznak 

ide.
176

Akár az első, akár a második személyi kört vizsgáljuk látható, hogy a 

magyar jogban a közalkalmazott fogalom mindkettővel szinte teljes fedésben 

van. A német jogi kultúrához igazodva a kollektív szerződés kötése a 

legapróbb részletekig kimunkált, és szabályozott attól függően, hogy 

kétoldalú, egyoldalú, vagy jogszabályi alapon kötelező tarifális szerződésről 

beszélünk. Ez befolyásolja a megkötés módját és szabályait is. A szerződések 

elsősorban kétoldalúan és ágazati szinten kötődnek, aminek a keretszabályait a 

TVöD határozza meg. Az általános rész foglalkozik a mindenkire érvényes 

általános fogalmakkal és rendelkezésekkel, és ehhez mellékletként a különös 
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részben az egyes foglalkoztatotti rétegere vonatkozó külön szabályokat fekteti 

le. Mindezekhez hozzá kell fűzni, hogy a kétoldalú kollektív megállapodások 

azok, amelyek minden félre kötelező erővel normaként érvényesülnek.
177

 

Azonban nem csak a német, de az angol - amerikai rendszerekben is 

jellemző a szerződéses jogviszony. Ezek a szerződéses viszonyok egyfajta 

voluntarista modellből alakultak ki.
178

Ez annyit tesz, hogy az állam elvileg a 

társadalomban meglévő kollektív szabályozó erőkre támaszkodik a 

munkavállaló és munkáltató közötti kapcsolat meghatározásában, nem pedig a 

maga által hozott szabályokra. Így tartható fenn a lassiez fair.
179

Természetesen 

a common law rendszerekben sem csak a kollektív alku az, ami a 

közszolgálati alkalmazottak viszonyait szabályozza. Megfigyelhető az is, hogy 

egyre több államban nyernek a közalkalmazottak és a közszféra többi 

munkavállalói mind szélesebb kollektív jogokat.  Azt hozzá kell azonban 

fűzni, hogy bármennyire is jól működik a kollektív megállapodások rendszere 

akár a germán -, akár a common law-, vagy skandináv államokban, hazánkban 

ezt nehezen lehetne kivitelezni. Az egyik ok, ami miatt ez kijelenthető, az a 

kollektív munkajogi intézmények jelenlegi helyzete és alkalmazhatósága. 

Másrészt nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a magyar jog az 1992-es 

szabályozás óta a közszolgálati jogviszonyokban tiltja, a közalkalmazottak 

esetében korlátozza a kollektív alku lehetőségét.
180

 Másrészről, ha nem is 

lenne ennyire korlátozott a kollektív alku megkötésének lehetősége, akkor sem 

biztos, hogy hatékony eszköz lenne, elsősorban annak lex imperfecta 

jellemzője miatt.
181

 A szabályozáson túl a kollektív tárgyalás fórumai 

sincsenek meg. Az OÉT megszűnésével, illetve a közszolgálatban a egyes 

érdekegyeztető fórumok Kormány általi komolytalanná tétele miatt nem is 

lenne hol megtárgyalni ezeket a megállapodásokat. A jogalkotó által az egyes 

hivatásrendekre erőltetett érdekképviseleti formák pedig függetlenségük 

hiányában alkalmatlanok erre a feladatra. 
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A harmadik megoldási mód lehet a munkavállalói rétegek teljes 

mértékű szétválasztása. Az intézmény érdemi működését ellátó munkavállalók 

köztisztviselőnek minősülnek, míg a többiek munkavállalónak. A német 

közszolgálati rendszer átültetése valósulhatna meg ezáltal. Ebben az esetben 

ténylegesen egységes közszolgálatról lehetne beszélni.
182

 Meglátásom szerint 

erre a megoldásra nincsenek meg a financiális keretek, hiszen megfelelő 

mértékű bérszintemelkedéssel is járnia kellene az intézkedésnek ideális 

esetben. Ennek a módszernek egy másik variációja lenne a brit megoldás, ahol 

csak köztisztviselőkről és munkavállalókról beszélünk. Ehhez azonban hozzá 

kell tennünk, hogy a brit koncepció szélesebb is, meg szűkebb is, mint a német 

megoldás. Szűkebb, ugyanis csak a központi közigazgatás és a centralizált 

szervek tartoznak a közszolgálat hatálya alá. Szélesebb viszont abból a 

szempontból, hogy nem ismeri a hivatalnok – alkalmazott 

megkülönböztetést.
183

 Itt lényegében ugyanúgy megtalálható a közszféra és a 

magánszféra elkülönítése, de emellett érvényesül az egy hivatal egy 

szabályozás elve. Ez hasonló azon állami közszolgáltató szolgálati szervek 

jogállásához, ahol közalkalmazottakat foglalkoztatnak, hiszen ott is minden 

munkavállaló közalkalmazottnak minősül.
184

 Példaként kiemelhető, hogy 

ebben a rendszerben még az egyetemi oktató sem közalkalmazott. Itt 

lényegében két hivatásrendről beszélhetünk teljesen elkülönült szabályozás 

mentén, de szerződéses alapon. Ez annyit tesz, mintha hazánkban csak az Mt. 

és a Kttv. szabályai léteznének. Ez a megoldás azonban magában hordozná azt 

a kérdést is, hogy az eddig közalkalmazottakat foglalkoztató munkáltatók 

hogyan alakulhatnak át. Újabb privatizáció útján esetleg, az eddigi 

foglalkoztatók magánmunkáltatóként látják el a feladatot vagy maradnak az 

állam és az önkormányzat fennhatósága alatt egy teljesen új jogviszony 

alapján? A privatizáció a mai magyar társadalomban egy eléggé pejoratív 
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kifejezés, így nem valószínű, hogy széles lenne a támogatottsága, főleg úgy, 

hogy az Egri Markoth Ferenc Kórház esetében rengeteg negatív tapasztalat 

halmozódott fel, melyet remekül visszaadtak a korabeli híradások. 

 A jogalkotó bármelyik megoldást is választja, mindegyiknek lesznek 

vesztesei. A legrosszabb megoldás az, ha nem csinál semmit, mert így 

bizonytalanságban hagy több százezer embert, és még jogalkotási káoszt is fel 

kell oldania. Ha a munkajogi megoldást választja, akkor pedig a 

közalkalmazottak általános népharagjával kell szembenéznie. Ha ezt a 

változatot támogatja a jogalkotó az eddigi gyakorlatától eltérően, muszáj lesz a 

legszélesebb társadalmi párbeszédet lefolytatni. Garantálnia kell a szerzett 

jogokat, és legalább a bérszint megtartását. Előre kell gondolkodnia azon a 

kérdésen is, hogyan oldja fel az újonnan belépő munkavállalók és a már 

szolgálatban állók bérezése közötti ellentéteket. Hiszen a bérmegállapodás 

szabad megállapodás tárgya lesz, így előfordulhat, hogy a pályakezdő 

magasabb bért kap, mint az évtizedek óta ott dolgozó, szakértelemmel 

rendelkező munkaerő. Ez a probléma már ma is létezik a közalkalmazásban, 

főleg az egészségügy területén a nővéreknél.  A szabályoknak az Mt.-ben való 

elhelyezése is kérdéses. Egy az egyben a versenyszféra szabályai lesznek az 

irányadóak, vagy külön fejezetben kapnak elhelyezést a normák? A fegyelmi 

felelősség megszűnik, vagy egy húszéves kitérő után erre a munkavállalói 

rétegre tekintettel visszatér az Mt.-be? 

Meglátásom szerint a külön fejezeti betagolás lenne a leghelyesebb, 

vagy egy önálló fejezetben, vagy pedig a köztulajdonban álló vállalatok 

munkavállalóira vonatkozó rész kibővítésével.
185

 

Ha pedig harmadik megoldás mellett teszi le voksát a jogalkotó, az nem 

jelentene mást, mint a német közszolgálati dogmatika átemelése. Az adott 

intézmény profiljába vágó munkakörrel rendelkező közalkalmazottak 

köztisztviselőként dolgozhatnának tovább. Az intézményi fizikai 

alkalmazottak, akiknek a munkája szükséges az intézmény szempontjából, de 

nincs komolyabb összefüggésben az intézmény főtevékenységével Mt. szerinti 

                                                           
185

új Mt. XV. fejezet: 90.A köztulajdonban álló munkáltatóval fennálló munkaviszony 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



78 

 

munkavállalóként láthatnák el feladataikat. Ez esetben az alkalmazottak 

kisebb hányadával kellene farkasszemet néznie a kormányzatnak. Hiszen 

elsősorban a kiszolgáló személyzet, portások, takarítók, sofőrök, karbantartók, 

gondnokok, esetleg gyakornokok kerülhetnek ebbe a státuszba. A szerzett 

jogok védelme itt is fontos. Azonban felmerül egy kérdés, hogy kellenek-e 

speciális szabályok a fizikai alkalmazottakra ebben az esetben. Meglátásom 

szerint igen, amelynek a teljes szabályozását az Mt.-ben kellene elhelyezni. 

Nem értek egyet azzal a megoldással, hogy a Kttv-ben szabályozva mutatunk 

rá szinte az összes Mt. rendelkezésre. Véleményem szerint ebben az esetben 

sokkal jobb lenne visszahelyezni az új Mt. szabályai közé a XV. fejezetbe.
186

  

Erre a megoldásra azonban financiális források hiánya miatt nem fog sor 

kerülni, hiszen a bérfejlesztés szükséges lenne. Illetve egy új bértábla 

beépítésével lehetne kompenzálni, ami a nem hatósági jogkörrel rendelkező 

alkalmazottak illetményeit tartalmazná. Ezzel a megoldással szemben azonban 

nem csak a praxisnak, hanem az elméletnek is lesznek ellenvetései. Egyes 

szerzők aggályosnak találják azt a munkajogi helyzetet, hogy ugyanazon 

közigazgatási, államigazgatási szerv a munkavállalók egyik rétegét a 

szolgálati jogszabályok, a másik rétegét nagyrészt az Mt. szabályai szerint 

foglalkoztatja.
187

 

Bármelyik megoldás is kerül választásra a jogalkotónak széleskörű 

konzultációt kell lefolytatnia, és sok nehézséggel kell szembenéznie. 

 

5.2. A közalkalmazott fogalma 

 

A közalkalmazott a munkavállalók speciális rétegét adja, mely a 

közszolgálati szektoron belül is egy elég sajátos helyet foglal el. 

Dogmatikailag éppen ezért nem egyszerű meghatároznunk, hogy pontosan 

hogyan is definiálható ez a munkavállalói kör. Állami, önkormányzati 

alkalmazásban áll, ugyanúgy, mint egy tisztviselő, a felelősségi szintje is 
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megegyezik, azonban közhatalmat, nem vagy csak csekély mértékben 

birtokol. Mind emellé azt is meg kell említenünk, hogy a Kjt. teljes mértékben 

háttér joganyagként tekint az Mt.-re, mely az új Mt. hatálybalépésével még 

fokozottabban igaz. A Kjt. arról nyilatkozik, hogy mi az, amit nem kell a 

munkajogi szabályokból alkalmazni. Ha a német terminológiával akarnánk 

párhuzamot vonni, akkor magántisztviselőként lehetne ezt a réteget 

beazonosítani. A magántisztviselőt, mint az Arbeitnehmer im öffentlichem 

Dienst értelemben lehet a közalkalmazotti réteggel párhuzamba állítani. Közös 

vonás mindkét jogrendszerben, hogy a fogalomalkotás egyik módja a 

hivatalnoki réteghez való viszonyítása a vizsgált kategóriának. Ez a magyar 

jog szempontjából azért is fontos, mert bizonyos fordítások, illetve leírások 

sokkal bővebb értelemben használják a közalkalmazott fogalmat, mint az 

egyébként a magyar terminológia szempontjából indokolt lenne. 

Találkozhatunk nem egy olyan leírással (elsősorban sajtóbeszámolókban, 

hírekben), melyben a közalkalmazott kifejezést használják azokra a hatósági 

munkavállalókra is, akiket hivatalosan a szakirodalom köztisztviselőnek tart.  

Nyelvtani és stilisztikai értelemben elfogadható ez a fajta 

fogalomhasználat, hiszen mindenki, aki állami, önkormányzati alkalmazásban 

van, a köz alkalmazásában áll. A rendszerváltást megelőzően ténylegesen is 

egy szélesebb értelmezésben használta a szakma is ezt a kifejezést. A 

rendszerváltozást követően jelentése leszűkült, és az állami alkalmazottaknak 

csak egy meghatározott körét értjük alatta. A köznapi értelemben használt 

tágabb értelmezés ezért zavart kelthet a megfelelő jogi értelmezésben is. Ezért, 

a munkavállaló német jogi fogalmának meghatározásához hasonlóan, negatív 

definíciók megadása szükséges. Így kapcsolódunk vissza ahhoz a 

kiindulópontunkhoz, hogy a közalkalmazotti réteget elsősorban mindig a 

köztisztviselői réteghez kell viszonyítani.  

Az első lépésben a közös vonásokat kell górcső alá vennünk. Mindkét 

réteg közvetve vagy közvetlenül állami alkalmazásban áll, mely különleges 

státuszt biztosít nekik külön jogszabályban. Mindkét személyi kör az állam 

megnyilvánulásaiként értelmezhető. A közalkalmazotti rétegre is jellemző a 
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zárt karrier rendszer, fixnek mondható a versenyszféránál alacsonyabb 

bérezés, elvileg nagyobb stabilitás. A közalkalmazottak felelősségi szintje a 

hivatalnokokéval azonos szinten van mind polgári jogi, mind büntetőjogi, 

szempontból.  

Azonban a közalkalmazottak nem, vagy csak csekély mértékben 

rendelkeznek közhatalommal. Általában az állam szolgáltató arcát képviselik, 

akik az állami gondoskodás megtestesítői, és semmilyen hatósági jogkörrel 

nem rendelkeznek. Azokat a szolgáltató funkciókat látják el mindennapi 

munkafeladatként, melyek fokozatosan alakultak át állami funkciók lenni:  

oktatás, egészségügy, szociális gondozás. A közalkalmazotti szabályozás 

sokkal nyíltabban, a korábbi Ktv-nél és a jelenlegi Kttv-nél sokkal nagyobb 

mértékben támaszkodik az Mt-re. 

Önmagában az itt felsorolt diferenciaspecifikák még nem indokolnák a 

státuszbeli különbségeket, hiszen a Kttv-ben is találunk olyan tisztviselői 

réteget, aki közhatalmat egyáltalán nem gyakorol. Gondolok itt az előző 

részben említett Köztársasági Elnöki Hivatal, az Országgyűlés Hivatala, az 

Alkotmánybíróság Hivatala, Magyar Tudományos Akadémia Titkársága, a 

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága, az Állambiztonsági Szolgálatok 

Történeti Levéltára munkavállalóira. Ebből levonható az a következtetés, hogy 

nem ez volt anno a megkülönböztetés alapja.  Ehhez még azt is hozzátehetjük, 

hogy a német fogalmi készletben sok olyan munkakör minősül tisztviselői 

hivatásnak, amely nálunk közalkalmazotti jogviszony, például a tanárok, 

orvosok. Az is igaz, hogy ezekben a munkakörökben egyre magasabb a 

magánjogi alkalmazottak aránya Németországban is.  

A fogalom megalkotása szempontjából még egy jelentős elhatárolást 

kell elemeznünk. Az elemzésünk második fele abból a kérdésből indul ki, 

hogy mi a különbség az „állami” vállalat munkavállalója és a közalkalmazott 

között?  A kérdés szinte adja magát, hiszen az említett munkavállalók is állami 

vagy önkormányzati alkalmazásban állnak. A munkáltató személye mindkét 

rétegnél megegyezik. A szervek és az alkalmazottak feladatai között sincs 

jelentős különbség, hiszen ezek a vállalatok is közfeladatokat látnak el. Elég 
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utalni csak a MÁV-ra, mint az egyik legnagyobb állami tulajdonú cégre.  A 

német jog szerint a Deutsche Bahn AG. foglalkoztatottjai, a Deutsche Post-hoz 

hasonlóan „Privatbeamternek”
188

 minősülnek. A köztisztviselő fogalmánál 

említettek szerinti speciális magántisztviselői státuszt látnak el. Meglátásom 

szerint a különbség alapja mindössze az állam karcsúsításából eredő 

privatizációs kötelezettségből adódik a fent említett szolgálatvállalói rétegnek 

magánjogba való utalásával. Ez még világosabban kirajzolódik, ha a Kjt. 

közalkalmazott fogalmát is idecitáljuk: 

„… az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, 

valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások 

ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.”189
 

Ha ehhez a megfogalmazáshoz hozzáolvassuk az új Mt. 204§-át, akkor 

láthatjuk, hogy jelentős különbség a törvényi definíciókban sincs elrejtve. A 

két törvényi fogalomból következően. A közalkalmazotti réteg 

megreformálásának egyik iránya teljesen a magánjog irányába való eltolás. 

Azonban kérdéses, hogy az új privatizációs hullám hogyan valósulhat meg, 

hiszen minden kórház önálló gazdálkodási egység, ahogy az iskolák és a 

szociális intézmények is. Ha az állam és az önkormányzat az állami, 

önkormányzati többségű cégekhez hasonló megoldást kíván alkalmazni, az 

átláthatatlanná tenné a rendszert, a teljes privatizáció pedig jelentős 

ellenállásba ütközne.  Egyrészt a foglalkoztatottak részéről, másrészt pedig a 

páciensek részéről, akik az ellátás minőségének csökkenésétől tartanak majd. 

Jelentős munkajogi kérdéseket is felvet, melyekre egy későbbi részben 

szeretnék kitérni, de mindenképpen fontos az Alaptörvény és a korábbi 

Alkotmány által is deklarált szerzett jogok védelme.  

Ha mindezeket az elhatárolásokat figyelembe vesszük, a fenti 

kitételekkel együtt, a köztisztviselő fogalomnál alkalmazott elemzési eljárás, 

ebben az esetben is teljes egészében működne. A törvényi fogalom a lehető 

legjobban foglalja össze mindazon szervezettípusokat, ahol alkalmazandó a 

jogszabály. Fontos általános kategóriák használata, hiszen ezen 
                                                           
188

Blanke-Sterzel: i. m. 265. old. 
189

 Kjt. 1§ 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



82 

 

foglalkoztatotti réteg nagyon sokszínű, ami a munkaköröket illeti. De 

mindezek mellett meglátásom szerint szükséges egy elméleti definíció is: 

A közalkalmazott a 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.  

 

5.2.1 A közalkalmazott, mint magánjogiasodó középérték a szolgálatadó 

tükrében 
 

A korábbi fejezetben említésre került a közalkalmazotti munkavállaló 

kifejezés. Véleményem szerint ez fejezi ki legjobban ennek az alkalmazotti 

rétegnek a jogi helyzetét. Ahogy korábban is említettem, a hatályos munkajogi 

nézet szerint se nem munkavállalók, se nem köztisztviselők. Ennek ellenére 

jelentősen szűk a személyi kör lehatárolása. Ez természetesen nem a 

foglalkoztatotti létszámra értendő, hanem azon területekre, ahol alkalmazzák 

őket. Az előző részben megalkotott definícióban említettem, hogy az állami 

vagy az önkormányzati közfeladatok ellátásában, végrehajtásában résztvevő 

munkavállalónak tekinthetjük őket. Két dolgot kell hozzátennem. Az egyik, 

hogy állami vagy önkormányzati közfeladat ellátására nem csak 

közalkalmazottakat lehet alkalmazni. A már korábban említett állami 

tulajdonú munkáltatónál foglalkoztatott munkavállalókkal is megoldható a 

dolog. A különbség alapja természetesen az, hogy az adott szolgálatadó 

hogyan definiálja magát. Ha közjogi szerepben látja el feladatát, akkor 

közalkalmazott lesz a munkavállalónk, ha magánjogi munkáltatóként, akkor 

munkavállaló. Ebből látható, hogy a közalkalmazott definíciója a fentieken túl 

nagyon is függ attól, hogy az állami- önkormányzati szerv hogyan definiálja 

saját jogi helyzetét.  A munkáltató itt teljes mértékben megválaszthatja, hogy 

egy új közszolgáltatást hogyan fog nyújtani, milyen formában. A 

meglevőeknél nem ennyire egyszerű a helyzet, hiszen ott bebetonozott 

helyzetekről, működésről beszélhetünk. Azon felül mindig problémás egy 

közjogi alapokon működő közszolgáltató versenyszférába való áthelyezése. 
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Ennek egyik eszköze a privatizáció. A magánosítás a rendszer 

liberalizációjának egyik eszköze, mely összefüggésbe hozható a New Public 

Management-tel. Ez természetesen versenyhelyzetet teremtett állami- és 

magánvállalkozások között.
190

 A versenyhelyzet a közpénzek kiáramlásából, 

és az állam kezében maradt vállalkozások hatékonyságának és 

eredményességének növelése, mint kényszerből jelentkezett.  Ez a helyzet 

pedig jelentős hatással volt mind a közszféra létszámára, mind a tarifális 

megállapodásokra.
191

   

Kimondva- kimondatlanul azt látjuk, hogy a közalkalmazotti réteg elég 

gyorsan átkonvertálható egy másik szolgálati környezetbe. Az országok 

jelentős részében ez a magánjog felé való eltolódást jelenti. Ez elsősorban a 

zárt közszolgálati rendszerrel rendelkező országokban jelentkezett markánsan, 

mivel a nyílt rendszerek esetében sokkal könnyebb volt az átjárhatóság a 

szolgálati szektorok között. Az ún. közszolgáltatásokat nem feltétlenül állami 

szervezetek és nem feltétlenül törvények alapján nyújtják, hanem azt magán 

szervezetek is megtehetik, illetve maga az állami szerv is magán szerződés 

alapján. Így Gilian S. Morris szerint ennek a fejlődésnek az eredménye az 

állam magánmunkáltató szerepében való megjelenésének.
192

 Lényegében két 

megoldással számolhatunk. Az egyik esetben a közszolgálói magánjogi 

szerződés és kollektív megállapodások alapján foglalkoztatva látják el a 

feladatukat, mivel az állam vagy állami szerv magánmunkáltatóként 

foglalkoztatja őket, vagy a közszolgáltatásokat kizárólag a magánszektor 

nyújtja. Ennek fényében mondhatjuk azt, hogy nemzetközi összehasonlításban 

a közalkalmazotti kategória lényegileg nem értelmezhető. Nem is hogy nem 

értelmezhető, de nem tekinthető releváns tényezőnek abból a szempontból, 

hogy állam, mint közjogi szolgálatadó foglalkoztató a közszolgáltatások egy 

részének végrehajtása, nyújtása érdekében alkalmazza őket. Ezért is 
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szerepelhet Demmke és Moliannen kötetében, mint (erről később részletesen 

is szó lesz) public employee (köz alkalmazottai) kategóriaként. Ebből látszik, 

hogy a dolog megítélése nem egyszerű. Ha széles értelemben vesszük a 

kifejezést, akkor tényleg mondhatjuk, hogy public employee, mert ténylegesen 

állami adó forintokból kapják a fizetésüket, és közszolgáltatást nyújtanak, de 

ugyanez elmondható az állami vállalatok munkavállalóira is.  

A kérdés lényegében abban az értelemben merül fel, hogy ténylegesen 

is indokolható- ezen az előbb említett két személyi kör valamilyen formán 

történő együtt kezelése. Ennek egyik példája lehet a francia „public 

corporation” –ok megoldása, melyek olyan közvállalatok, amelyek 

alkalmazottai a széles értelemben vett közszolgálathoz tartoznak. Ezek a 

vállalatok némileg függetlenek a központi költségvetéstől, de a vállalat 

vezetőjét a miniszter jelöli ki.
193

Mindezek mellett érzékelhető, hogy a francia 

rendszerben is megjelenik az államosítás mellett a privatizáció is, mely képes 

befolyásolni a közvállalatok munkavállalóinak köztisztviselői – munkavállalói 

státuszát.
194

 A francia jog szempontjából ez azért is fontos, mert egyes szerzők 

a közjogi munkáltatóknál fennálló jogviszonyt határozzák meg, mint egyik fő 

fogalmi elemet.
195

 

Ami nehezíti az egyértelmű állásfoglalást a kérdésben, az hogy 

bármennyire is a közjogba tartozónak gondolnánk ezen munkáltatók 

elhelyezkedését, de nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy kisebb – 

nagyobb mértékben érvényesülnek magánjogi elemek a foglalkoztatási 

jogviszonyokban. Itt külön említeni kell a német jog szerinti közszolgálati 

alkalmazottak helyzetét, akik szerződéssel vannak foglalkoztatva, vagy a 

francia jogban a társadalombiztosítási szervezetek jogállását, amelyek 

magánjogi alapokon nyugszanak. Az érvényesülési területük viszont 

összefügg erősen a közjoggal.  Ez azonban a másik irányban is érvényesíthető. 
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Ennek legjobb példája a német Grundgesetz 143. cikke, mely az ún. könnyítési 

modellt jeleníti meg. Ennek a szabálynak elsősorban a német vasút és posta 

privatizációjánál volt fontos szerepe. A szerzett jogok védelmét biztosította ez 

a szabály a magánszektorba átlépő köztisztviselők számára.  

Az állami tulajdonú vállalatok foglalkoztatási szabályaiban egy olyan 

kettősség érvényesül, amely egyesek szerint egy sajátos kógens szabályozást 

indokolna.
196

 Ez részben teljesült az új Mt. hatálybalépésével. Egy viszonylag 

kógens szabályozást alakított ki a jogalkotó, melyben az Mt. fő szabályaitól 

való eltérést erősen korlátozza. Mindazonáltal ez az új atipikus munkavállalási 

forma nem képes önmagában megoldani a kérdést. Ez igaz amiatt is, hogy a 

korábbi munkajogi szabályozásban egy szektorsemleges általános szabályozás 

érvényesült.
197

 Némileg egyetértve Horváth Istvánnal megállapítható az ilyen 

vállalkozások pszeudo jellege. Hiszen tipikusan olyan vállalkozások piaci 

szerepléséről beszélünk, melyek közfeladataikat nem tuják nyereségesen 

ellátni, így állami pénzekre is jócskán támaszkodnak. Ennek némileg 

ellentmond az Mt. magyarázata, mely fontosnak tartja kiemelni, hogy az 

állami és/vagy önkormányzati tulajdonú, de versenyjogi jogállású munkáltatók 

szabályozása az Mt.-ben indokolt.
198

 

A koncepció és a mai jogi helyzet megítélését jelentősen nehezíti az is, 

hogy a jelenlegi megoldás nem nyúlik vissza sokkal korábbra, hiszen a 

szocialista munkajog megjelenéséig a némethez és a franciához hasonlóan 

alakult az állami tulajdonú vállalatok sorsa. Jelentős fordulatot az államosítás 

és az 1951-es Mt. hozott. Az eddigi magánvállalatok vagy eltűntek, vagy ők is 

állami tulajdonú vállalatokká lettek. Az, amiről mi a jelenleg hatályos 

szabályozás kereteiben atipikus kivételként beszélünk, az hosszú időn át 

főszabályként érvényesült. Nem volt különbség a munkáltatói és 

munkavállalói státuszok között. Volt munkáltató és dolgozó. A dolgozó 

fogalma alatt pedig értendőek voltak mindazok a személyi körök, akiket ma a 
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munka- és közszolgálati jogban párhuzamosan vizsgálunk. Az állami 

vállalatok jelentőségét az is mutatja, hogy volt olyan időszak, amikor az aktív 

keresők 84%-át foglalkoztatták.
199

 A munkajogi szabályozás pedig 

szektorsemleges módon kiterjesztette hatályát az állami vállalatokra is. Lehet 

inkább szerencsésebb úgy megfogalmazni ezt, hogy egy idő után már csak 

állami vállalatok léteztek, így a korábban közszolgáltatást nyújtó, és ezáltal 

közalkalmazottakat foglalkoztató cégek beleintegrálódtak ebbe a 

magánjogiasnak ható szemléletbe. Eltűntek köz – és magánszféra határai a 

munkavállalás tekintetében. Néhány támpont volt csak, ami az egyébként 

indokolt különbségtételt jelezte.  

Ez a rendszer egészen a 1992-es munkajogi rendszerváltásig hatott, 

amikor is a jogalkotó egyik fontos lépésként létrehozta a közalkalmazotti 

réteget. Egyes nézetek szerint ennek az oka abban keresendő, hogy a 

versenyszféra munkavállalóihoz képest kedvezőbb, de a köztisztviselőknél 

kedvezőtlenebb feltételeket határozzon meg az állami szolgálati szektor 

munkavállalóira.
200

A másik fontos változás annak a munkának a befejezése, 

amit a korábbi korszak az állami vállalatok helyzetének meghatározása miatt 

kifejtett. A jogalkotó az állami tulajdonú közszolgáltató cégekre egy az 

egyben az Mt. általános szabályait írta elő alkalmazni. Jelentős további 

változás a kérdésben a 2012-es újraszabályozás keretében történt, mikor is a 

közszolgálati cégek munkavállalóira vonatkozó szabályok szigorodtak, a 

közalkalmazottakra vonatkozó szabályok a Kjt. módosítása következtében 

pedig rugalmasabbá váltak. A fenti levezetésből is kiolvasható, hogy a 

jogalkotó nem igazán tud vagy akar a közalkalmazotti réteggel mit kezdeni. A 

legutóbbi módosításokkal annyit ért el, hogy az eddig teljesen magánjogias 

állami cégek által foglalkoztatott munkavállalók helyzetét a szigorítással 

közjogias irányba tolta el, a Kjt-t pedig a fegyelmi felelősség kiiktatásával és a 
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megszűntetési szabályok átstrukturálásával magánjogiasította. Azt is lehet 

látni, hogy a két egymásra ható döntés között nincs tudatosság, nincs 

koncepció. Egymással párhuzamos személyi körök hasonló jellegű feladatokat 

látnak el ugyanazon munkáltató közvetlen vagy közvetett irányítása alatt. 

Olyannyira összevethetőek ezek a csoportok, hogy minden további nélkül 

vizsgálhatóak közösen a motivációik és munkahelyváltáshoz kapcsoló 

attitűdjeik is.
201

 

Az egyes szektorok nem különíthetőek el élesen és, néha a magán és 

közjog közötti szakadékok elméleti célokat szolgálnak, mellőzve a 

praktikumot. Ez tetten érhető abban is, hogy újonnan több olyan szervezet is 

létrejön, melyek hibrid módjára ötvözik az állami szabályozást, a gazdasági 

versenyt és a társadalmi részvételt. A német szemlélet szerint ezek a jellemzők 

elsősorban a privatizált állami vállalatoknál érvényesülnek, amelyek a 

fentieknek megfelelően ötvözik az állami szektor, a magánszektor és a non-

profit szektor elemeit.
202

 

Ha összegezni szeretnénk az eddig leírtakat, akkor sem tudnánk sokkal 

több megállapítást tenni a kérdés kapcsán, mint a fejezet bevezetőjében. Ennek 

számos oka van. A legfontosabb a jogalkotó passzivitása, melyhez 

kapcsolódóan hiányzik a tényleges reformok kidolgozott koncepciója. 

Koncepció nélkül pedig az alkalmi jogszabály módosítások kapcsán 

jelentkező, egyik vagy másik irányba mutató intézkedések pedig alkalmi 

együttállásokat idézhetnek csak elő a munkajogi égbolton. A jogalkotó 

láthatóan a közhatalmat gyakorló köz- és kormánytisztviselőkre, azok 

képzésére és foglalkoztatási feltételeire fókuszál. Az állami szolgáltató 

szektorral annyiban foglalkozik, amennyiben ezt az aktuális politikai érdeke 

megkívánja. Erre pedig jó példa, hogy csak azon szakmák kaptak 

életpályamodellt és illetményrendezést, ahol legnagyobb arányú volt az 

elvándorlás.  
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Az okok között sorolhatjuk a nem teljesen „tiszta” fogalmak 

használatát. Ezalatt értem azt, hogy a jogalkotó nem törekszik az egyes 

személyi csoportok közötti lehatárolásra. Ez önmagában még nem jelentene 

olyan nagy jogi problémát, mint az előző, de nem számol a munkavállalók, 

közalkalmazottak biztonságérzetével. A „nem tiszta” fogalmak használata 

rengeteg olyan helyzetet eredményezhet, amelyekben a közszolgálattal 

szemben támasztott követelmények nem teljesen érvényesülnek. A harmadik 

probléma pedig a felesleges duplikálás. Ez erősen kapcsolódik az előző kettő 

indokhoz. A korábbiakban kifejtésre került a közalkalmazotti státusz és az 

állami – önkormányzati cég munkavállalóinak jogi helyzete. Megállapítottuk, 

hogy egy – két formai dolgot leszámítva nincs jelentős különbség. A helyzet 

megoldása érdekében a megfelelő modell kiválasztása mellett a munkajogi 

egységesítés első lépését megtehetné. Természetesen nincsenek naiv 

elképzeléseim arról, hogy ez a napjainkban bekövetkezhet. A jogalkotással 

kapcsolatosan megismert tempó és hatékonyság kapcsán ezt nem is 

szorgalmaznám. Azt viszont igen, hogy megfelelő ütemezéssel a 

közalkalmazotti réteget vagy az egyik, vagy a másik irányba eltolni lenne 

érdemes. Természetesen a legjobb és legmegnyugtatóbb megoldás az lehetne, 

ha a közalkalmazottakat a köztisztviselők rangjára emelnék, úgy, ahogy az 

Németországban is működik, természetesen annak az elvnek a feladásával, 

hogy egy hivatal egy jogállás. A szolgáltató szektorban ugyanis több olyan 

foglalkoztatotti réteg is közalkalmazotti státuszban van, amelyek az intézmény 

főtevékenységi köréhez nem tesznek hozzá, pl. a fizikai alkalmazottak. Az ő 

esetükben munkavállalói státuszt kellene kapniuk, természetesen a szerzett 

jogok nagy részének érvényesítése mellett. Amennyire azonban a jogalkotási 

tendenciából megismerhető a jogalkotói szándék, nem ez az az irány, ami 

legvalószínűbb. Ha történik is egységesítés, véleményem szerint az még 

inkább a magánjog irányába történő eltolást fogja jelenteni, egy a német állami 

vállalatokhoz hasonló Privatbeamter státuszhoz hasonlóan, vagy a common 

law szerződéses közalkalmazottaihoz hasonlóan. Sem jóslásokba, sem 

találgatásokba nem bocsátkoznék, hiszen véleményem szerint maga a 
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jogalkotó sem tudja, mit akar, ha egyáltalán akar valamit. Amit előre lehet 

vetíteni, hogy ha magánjogiasítani akarja a közalkalmazotti szabályozást, 

akkor fontos szerepet kell szánnia a szerzett jogok védelmének, és a 

státuszbiztonság maradékának megőrzésére, ami egyáltalán még jelentkezik a 

Kjt. szabályaiban, hasonlatosan a már említett GG 134.§-hoz hasonlóan.  

A változás tehát valamilyen formán szükséges, azonban nem tűnik 

valószínűnek, hogy valami is változni fog. Ennek két okát látom, az egyik 

financiális, a másik leginkább politikai. A financiális okok a karcsúbb és 

olcsóbb állam eszméjéhez köthetők leginkább. Másrészt pedig nincs annyi 

pénze az államnak, hogy a megfelelő és szükséges bérfejlesztést véghezvigye 

az új közszolgálati szektorokban. A politikai okok pedig a négyévente 

jelentkező politikai váltógazdaságban jelentkeznek. A közalkalmazottak nagy 

létszámú potenciális szavazóbázist jelentenek, akik egy balul sikerült reformot 

a következő választásokon „meg tudnának torolni”, de legalább is nagyban 

befolyásolni az eredményt.  

Mindent összevetve kijelenthető, hogy a változásra szükség van, 

melynek legvalószínűbb irányvonala egy magánjogi irány lehet a jövőben. 

 

6. Fogalmi összegzés az EU joga alapján 

 

A dolgozat eddigi részeiben a nemzeti jogok definíciós 

megoldásaival foglalkoztam, és megvizsgáltam a munka- és közszolgálati 

jog személyi hatályát, a személycsoportok egymáshoz való viszonyát. 

Elsősorban egymástól eltérő két nemzeti megoldást (magyar és német) 

vetettem össze, melyek között csak látszólagos a szakadék. A hazai 

megoldás lényegében a német rendszer egy variánsa, mely a magánjog felé 

erősen eltolódott. A két rendszer között jelentős eltérések is vannak, 

amelyekre tekintettel már több megállapítást is tettünk. Szükséges azonban 

egy újabb összehasonlítási sík megnyitása is. Ezt az új vizsgálati síkot a 

fenti fogalmak tükrében az Unió jogrendszere szolgáltatja majd. A 

vizsgálat célja, hogy a lehető legszélesebb palettáról gyűjthessünk 
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tapasztalatokat és jó gyakorlatokat, melyek a későbbiekben a magyar 

munkajog, szűkebb értelemben a magyar közszolgálati jog elemévé is 

válhatnak.  

Az Uniós jog vizsgálatát is két irányban kell lefolytatni. A személyi 

hatály tekintetében nem mindegy ugyanis, hogy a nemzeti jog szerinti 

munka- és közszolgálati jog szereplőire vonatkozóan általános érvényesülő 

uniós normákról beszélünk, vagy az EU saját munkavállalóiról. Az első 

esetben a munkavállalók, illetve mára már a személyek szabad mozgása, 

mint alapszabadság az, amelyet elemezni szükséges. A szabad mozgáshoz 

kapcsolódó szabályok és ítéletek segítségével vizsgáljuk meg azt a kérdést, 

hogy mégis hol húzódik a határ, már ha van, a munkavállaló és a 

közszolgálati alkalmazott között. A második esetben az Unió tisztviselőit 

vonjuk górcső alá, összehasonlítva elsősorban a magyar és német 

megoldásokkal. 

 

6.1. A munkavállalók szabad mozgása 

 

A határok nélküli Európában az egyik legfontosabb alapszabadság a 

személyek szabad mozgása, melynek egy jelentős elemét képezte és képezi ma 

is a munkavállalók szabad mozgása. Ez a jog minden Uniós polgárt megillet, 

mely szabadság a ’70-es évektől kezdett el kiteljesedni.
203

Mára a személyek 

szabad mozgásának rengeteg területe van, melyeket mind elsődleges, mind 

másodlagos jogforrások biztosítanak. Az EU új alapokra való helyezését 

követően az Európai Unió Működéséről Szóló Szerződés 45§-az a 

munkavállalók szabad mozgását és ehhez kapcsolódóan az Alapjogi Charta 

45.§-ezen a polgárok szabad mozgását deklarálja.
204

 Másodlagos jogforrások 

szintjén pedig a 2004/38 EK irányelv a legfontosabb jogszabály. 
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A teljes elemzést a dolgozat terjedelmi korlátai és választott témánk 

határai miatt mellőzöm. Mindössze egy jelentős elemét emelném ki, ez pedig 

nem más, mint a munkavállaló fogalma. A munkavállaló fogalma az 

alapszabadság megfogalmazása óta rengeteget változott, de vannak bizonyos 

állandó elemei a meghatározásnak. Az Európai Bíróság többször is ismételten 

kimondta, hogy keresőtevékenység teljesítése szükséges, vagy munkavállalás, 

vagy önálló tevékenység formájában.
205

 De azt is hozzá kell tennünk, hogy az 

újrafogalmazott és kiszélesített alapszabadságok idején az Uniós 

állampolgárság megjelenésével a munkavállalók szabad mozgása, mint 

fogalom jelentőségét vesztette, akár csak a szociális koordináció.
206

 A 

munkavállaló fogalom azonban nem fog jelentőségéből veszíteni, mivel 

meglátásom szerint a jövőben még fognak olyan új munkavállalási formák 

kialakulni, amelyek igénylik ezt a meghatározást. Elég csak egy közelmúltban 

lezajlott hazai példára utalni, mely a kormánytisztviselők indoklás nélküli 

elbocsátásával függ össze. Közvetlen, de leginkább közvetett módon vetődött 

fel a kérdés, hogy az Alapjogi Charta szempontjából az állami hivatalnokokat 

munkavállalónak lehet-e tekinteni?
207

 Bár alapvetően ez nem a szabad mozgás 

jogához tartozó kérdés, mint inkább az EU másodlagos munkajogi 

jogforrásainak nemzeti alkalmazásához kapcsolódó problémakör.  

Ha egyszerűen szeretnénk leírni a fogalmat, akkor a közösségi 

munkavállaló az állampolgársága szerinti államtól eltérő tagállamban dolgozó, 

uniós állampolgársággal rendelkező munkavállaló.
208

 Lényegében minden 

olyan személyre vonatkozik, aki más irányítása alatt, díjazás ellenében valódi 

és tényleges munkát végez.
209

 Első olvasatra azt hihetnénk, hogy minden 

olyan jogviszonyt érthetünk alatta, amely szolgálati jogviszonynak minősül, és 

jellemzik a munkavállaláshoz hasonló fogalmi elemek. A munkavállaló 
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fogalma alkalmazható a közjogias jogviszonyokra is.
210

 Azonban az EUMSZ 

45. cikk (4) bekezdése alkalmaz egy korlátozást, mely a közszolgálatban 

betölthető álláshelyekre fókuszál. Ebben az esetben a tagállamok hatóságai 

bizonyos esetekben a közszolgálati álláshelyek betöltését saját 

állampolgáraikra korlátozhatják.
211

Ennek ellenére viszont bátran megtehetjük 

azt a kijelentést, hogy a közösségi jogi munkavállaló fogalom nem egy szűk 

meghatározás. Többféle szempontot és jogviszonyt is magában foglal.
212

Az 

EUMSZ 45. cikk (4) bekezdésben megfogalmazott korlátozás ugyanis szűk 

körű. Az Európai Bíróság alakította ki, a korlátozás mértékét, melynek a célja 

az volt, hogy a tagállami esetleges önkénynek gátat vessen. A bíróság már a 

Lawrie-Blumm esetben
213

 rámutatott arra, hogy differenciálni kell a 

közszolgálati alkalmazottak között is. A bíróság álláspontjában kifejtette, hogy 

csak azokra az állásokra vonatkozik a korlátozás, amelyben közvetlenül vagy 

közvetve megjelenik a részvétel a közjogi hatáskörök gyakorlásában és azon 

funkciók betöltésében, amelyek célja az általános államérdek vagy más 

hatósági érdek védelme. Éppen az érdekvédelem miatt megkövetelik a 

különleges hűségviszonyt az állam felé az állás betöltői részéről. Mindezeken 

felül pedig mindazon jogok és kötelezettségek kölcsönösségét, amelyek az 

állampolgársági jognak alapját képezik.
214

 Ezek alapján az uniós 

jogalkalmazásról elmondhatjuk, hogy a nemzeti jogrendszerekhez képest 

teljesen eltolta a munkajog és közszolgálati jog határát, engedve egy olyan, a 

magyar jogtól nem messze álló értelmezésnek, mely szerint nincs is olyan 

jelentős különbség a kettő között. Lényegében a magyar jogban uralkodó 

nézet, mely a közszolgálati jogot a munkajog részének tekinti, teljes 

mértékben összhangban van a bíróság joggyakorlatával. Ezek alapján a 
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magyar közszolgálati alkalmazottak jelentős része, kiváltképp a 

közalkalmazottak munkavállalónak minősülnek az Unió szempontjából. Az 

Unió a funkcionális szemléletet tette magáévá, mikor álláspontját kialakította. 

A funkcionális szemléletben ugyanis nem az a fontos, hogy az adott 

munkavállaló a közigazgatáshoz tartozik-e vagy sem, hanem hogy az általa 

betöltött feladatkör megalapozza-e azt a közjogi kapcsolatot, mely indokolja a 

szabad mozgás kizárását.
215

 

A magyar jogalkalmazás is felkészült erre az esetre, mikor a Kjt. 

módosítása során kiszélesítette az alkalmazható személyek körét. A Kjt. 20.§ 

(1) c. pontja kimondja, hogy a magyar állampolgárságú, vagy külön 

jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve 

bevándorolt vagy letelepedett személy is lehet közalkalmazott. Az állami 

szolgáltató szektorban tehát semmi akadálya elviekben a szabad mozgáshoz 

való jog alkalmazásának.  Az új közszolgálati törvény a hivatalnoki beosztású 

munkahelyek tekintetében a Ktv. hagyományait folytatva az előbbi lehetőséget 

kizárja. A kérdés azért is érdekes, mert sem a BBG. 10§-a, sem pedig a 

BeamtStG. 8§-a nem említi az állampolgárságot, mint a kinevezés feltételét. 

Sőt a BeamtStG. 9§-a külön ki is emeli, hogy a kinevezés kritériumaként nem 

lehet hátrányos megkülönböztetést alkalmazni etnikai és származási alapon 

sem. Mindezekből az a következtetés vonható le, hogy a német jogalkalmazás 

nem szűkíti le a közösségi munkavállaló fogalmat a magyarhoz hasonlóan. Itt 

akár a hivatali szférában is alkalmazható az alapszabadság.  

Mindezekből azt láthatjuk, hogy az unió nem ugyanúgy értelmezi az 

egyes jogi kategóriákat, mint a nemzetállamok. Az EU ebben a tárgykörben a 

kérdések funkcionalista rendezésében látja a megoldást, az alapszabadság 

lehető legszélesebb alkalmazása érdekében. Az EU értelmezésében éppen 

ezért eltolódnak fogalmi határok. A munkavállaló fogalmának 

meghatározásakor a közszolgálati alkalmazottak jelentős része a munkavállaló 

kategória eleme.  További érdekessége a helyzetnek a nemzeti jogalkotás által 

adott reakció. Ami a nemzeti jogalkalmazás pikantériáját adja, az a magyar és 
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a német jog értelmezésbeli különbsége. A magyar jog a nemzeti jogában 

széles értelmezést enged a munkavállaló fogalmának, éppen ezért létezik 

olyan értelmezése, amibe minden közszolgáló beletartozik. Ennek ellenére 

pontosan kijelöli, hogy melyek azok a személyi körök, ahol a közszolgálaton 

belül a szabad mozgás még alkalmazható.  

Ezzel szemben a német megoldás, melynek nemzeti jogában a 

hivatalnok és munkavállaló fogalom élesen elkülönül, semelyik központi 

közszolgálati törvényében nem korlátozza a szabad mozgást az 

állampolgárság, mint feltétel előírásával. A német jogban az uniós 

munkavállaló fogalom sokkal szélesebben értelmezhető. 

 

6.2. A munkavállaló és köztisztviselő fogalom az EU jog nemzeti 

alkalmazása során 

 

A munkavállalók, illetve az uniós állampolgárok szabad mozgása egy 

aspektusa az EU munkajogi rendszerének. A másik aspektusa ezeknek a 

munkajogi szabályoknak a nemzetei alkalmazása. Az alkalmazás 

szempontjából az nemzetállami jogalkotó által meghatározott vagy átültetett 

személyi hatály, ami a vizsgálatunk szempontjából jelentőséggel bír. A kérdés 

azért is érdekes, mert a munkajogi jogi aktusok (irányelv, rendelet) 

átültetésénél, alkalmazásánál nem világos, hogy milyen munkavállaló 

fogalommal kell számolnunk. Ez a fajta munkavállaló fogalom ugyanis 

eltér(het) a szabad mozgás által meghatározott munkavállaló fogalomtól. Elég 

csak a korábbi kormánytisztviselői törvény és az európai jog konfliktusára 

visszautalnunk. Az ügy több olyan kérdést is felvetett, melyet az uniós jog 

szempontjából érdemes lett volna tisztázni, de az Európai Unió Bírósága ezt 

nem tette meg.
216

 

Ebben az ügyben, ugyanis az, hogy az indoklásnélküliség beilleszthető-

e a közszolgálati alkalmazottak esetén az európai jogi kultúrába, előkérdése 

lett volna a munkavállaló, mint fogalom. A kérdés pedig nem is akármilyen 

                                                           
216

C-488/12. C-489/12., C-490/12., C-491/12. és C-526/12. sz. egyesített ügyek 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



95 

 

szinten, hanem az uniós elsődleges jogforrási szintjén jelentkezett. Mint alább 

is kifejtésre kerül idáig nem jutott el az ügy.  

 A Ktjv-vel szembeni AB beadványok ugyanis mind kifejtették, hogy 

az indoklás nélküliség az Alapjogi Charta 30. cikkébe ütközik, mely védi a 

munkavállalókat az indoklás nélküli jogviszony megszüntetéssel szemben. A 

jogalkotó viszont azzal védekezett, hogy a kormánytisztviselő nem 

munkavállaló, mert ennek a rétegnek a nemzeti és nemzetközi jogirodalomban 

a public és/vagy civil service nevet szokták adni.
217

Meglátásom szerint a 

rendszer azonban nem „fehér és fekete” alapon működik, hanem léteznek 

árnyalatok, így a szürke is. Már csak az előbbi közösségi munkavállaló 

fogalom alapján sem értelmezhető ez a merev elhatárolás. Így szükséges 

ennek a vizsgálata a fent említett példa szemszögéből is, mint egy rövid 

exkurzus.  

Ha a mai magyar munkajogi rendszert vizsgáljuk, a többségi álláspont 

szerint a közszolgálat a munkajog részét képezi. A közszolgálati jog a 

munkajog közjogi oldalaként jellemezhető, mely bizonyos szempontból 

atipikus jogviszonynak minősíthető. Az atipikus jelleget elsősorban a 

munkáltató személye adja, hisz jelen esetben a munkáltató szerepét az állam 

tölti be, az állami tulajdonú munkáltatókhoz hasonlóan. Másodsorban a 

szolgálati viszonyt jellemző nagyfokú kógencia is érvényesül. Ha a 

munkajogot tágabb értelemben fogjuk fel, akkor idetartozik valamennyi 

jogviszony, mely alkalmas a más részére végzett önállótlan munka 

megjelenítésére, függetlenül a munkaadó minőségétől, illetve annak 

jogállásától.
218

  De ha csak a Ktjv. szövegét megnézzük, a törvény is 

munkáltatót említett több helyen a kormányszervek megjelöléseként. Annak 

megállapítására, hogy ténylegesen hogyan is határozhatjuk meg a 

munkavállalók körét az Alapjogi Charta vonatkozásában, a dokumentumhoz 

kiadott magyarázatból kellett kiindulnunk. A magyarázatból is elsősorban a 
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30. cikkhez fűzött magyarázatot kellett kiemelni.
219

 A magyarázat elsősorban 

visszautal a Módosított Európai Szociális Charta (továbbiakban: Módosított 

Szociális Charta) 24. cikkére, illetve két korábbi uniós irányelvre (a 

munkavállalók jogainak a vállalkozások átruházása esetén történő védelméről 

szóló 2001/23/EK irányelv, és a 2002/74/EK irányelvvel módosított, a 

munkáltató fizetésképtelensége esetén a munkavállalók védelméről szóló 

80/987/EGK irányelv). 

 A munkavállaló fogalmát ugyan nem határozza meg sem az eredeti, 

sem a Módosított Szociális Charta, de a kialakult esetjog alapján 

meghatározható: 

„[…] a fogalom általánosan az összes munkavállalót fedi, beleértve a 

tengerészeket, az önfoglalkoztatókat (az angolban self-employed), a 

mezőgazdasági munkásokat éppúgy, mint a közalkalmazottakat vagy a 

köztisztviselőket.” 
220

 

Azt is meg kell jegyeznünk azonban, hogy jelen fogalom áttételesen 

kapcsolódik az Alapjogi Charta 30. cikkéhez. Az említett cikk ugyanis a 

Módosított Szociális Charta 24. cikkét hívja fel, mint joggyakorlatot és 

hátteret. A Módosított Szociális Charta 24. cikk alkalmazásánál azonban a 

gyakorlatban kialakult munkavállaló fogalom kötelező erővel bír, és mivel az 

Alapjogi Charta cikke ebből merít, ezért mondhatjuk, hogy a fent említett 

munkavállaló fogalom alkalmazható kellene, hogy legyen az Uniós jog 

viszonyában is. Mondhatjuk ezt akkor is, ha csak közvetetten kapcsolódik az 

EU jogához.  

Az uniós alapjogi dokumentum említett cikke még két uniós irányelvre 

is hivatkozik. Mindkét irányelv tartalmaz megfogalmazást a munkavállalókra. 

A 2001/23 EK irányelv megfogalmazásában: „olyan személy, akit az adott 

tagállamban a nemzeti munkajogi szabályok munkavállalóként védenek.”
221

A 
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megfogalmazás alapján akár közszolgálati alkalmazottakra is alkalmazhatóak 

a szabályok, hiszen a közszolgálók is rendelkeznek munkavállalói szintű 

védelemmel. A fogalom azonban pontosításra szorul. Az európai gyakorlat 

alapján a közigazgatási átszervezés, illetve a közigazgatási feladatok átadása 

nem tartozik az irányelv hatálya alá.
222

  A helyzet megítélését a magyar jogban 

bonyolítja a Kjt. 94§ c. pontja, mely hivatkozik az irányelvre, mint a 

közalkalmazottakra vonatkozó szabályozásnak az európai jognak való 

megfelelésére.  

Az 80/987 EK irányelv a munkavállaló fogalmát nem határozza meg, 

csupán annyit ír elő, hogy kivételesen a jogviszonyok némelyike kizárható, 

melyeket a rendelet melléklete határoz meg.  

A fentiekből következően elmondható, hogy a munkavállaló fogalma az 

Alapjogi Charta vonatkozásában értelmezhető úgy, mint amelybe 

beletartoznak a közszolgálati alkalmazottak. Szemben a jogalkotóval, én úgy 

vélem, hogy az alapjogi dokumentum általánosságban és a 30. cikk 

vonatkozásában is alkalmazható a kormánytisztviselőkre. 

Az eddig leírtak alapján tehát alapvetően két kérdés merült fel a Charta 

és a honi jog kapcsolatát illetően. A dolgozat vizsgálati tárgyát tekintve egy 

általános alkalmazhatósági kérdésre és egy fogalmi meghatározásra szükséges 

a választ megkeresni. Az egyik kérdés az alapjogi dokumentum 

elsődlegességére vonatkozott a nemzeti jog bizonyos területeivel szemben. A 

másik kérdés pedig a munkavállaló fogalmának értelmezését keresi a nemzeti 

jog és a Charta vonatkozásában. A válasz meglátásom szerint mindkét esetben 

igen kellett volna, legyen azzal, hogy a jogok tartalma valamilyen módon 

pontosítása szorul. Ugyanis a dokumentum jelenlegi megfogalmazása néhol 

túl széles értelmezési lehetőségeket enged a jogalkalmazóknak, és a kiadott 

magyarázat sem nyújt mindig segítséget a pontos értelmezéshez.
223

Az Európai 

Unió Bírósága azonban végzésével szűntette meg az eljárást. A végzés szerint 

az bíróság hatáskörének hiányát állapította meg az ügyben, mivel nem 

tartalmaz egyik beadvány sem olyan elemet, amely alapján megállapítható 
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lenne, hogy az alapjogviták a Chartán kívüli uniós jogszabályok értelmezését 

vagy alkalmazását is érintenék.
224

 Ezzel némileg ellentétes álláspontot 

képviselt a Strasbourgi Emberjogi Bíróság K. M.C. vs. Magyarország ügyben 

meghozott ítélete. Az ítélet párhuzamos indoklásában Albaquerque bíró 

kifejtette, hogy hogyan alkalmazható mégis olyan jogforrás Magyarországgal 

szemben, amit nem ratifikált. Annak ellenére, hogy véleményem szerint ez az 

indoklás kissé átesett a ló másik oldalára, mégis megfelelően tárja fel azokat a 

munkajogi alapelveket, melyeknek deklarációk nélkül is érvényesülniük 

kellene. Mindezek mellett pedig hivatkozási alapként megjelenik a Viho 

Eskelinenn and Others ügy, melyben közszolgálati alkalmazottak jogvitáiról 

döntöttek. A bíróság álláspontja szerint amennyiben származik polgári jogi 

igény, mint követelés, a közszolgálati ügyek is elbírálhatóak.
225

 

A képet tovább árnyalja, hogy a párhuzamosan vizsgált német jogban 

az uniós jog szempontjából a hivatalnokokat munkavállalóknak tekintik. Igaz, 

a német jog praktikus okokból kezeli ezt a két személyi kört együtt.
226

 Ugyanis 

ha egy állampolgár bemegy egy közszolgáltatóhoz, ahol mind a két személyi 

kört foglalkoztatják, nem tudhatja, hogy az ügyét alkalmazott, vagy hivatalnok 

intézi.
227

 A két személyi kör együtt kezelése főleg a diszkrimináció elleni 

harcban nyilvánul meg.  A német szakirodalom szükséges, de nem a legjobb 

megoldásnak tartja, ugyanis attól félnek, hogy a jövőben tovább erodálódik a 

hivatalnoki réteg.
228

 

 

6.3. Az EU saját „munkavállalói”, az Unió hivatalnokai 

 

A dolgozat olyan pontjához érkeztünk, melynek egyik célja egy 

nagyobb rész lezárása. Ennek megfelelően az ehhez a részhez tartozó utolsó 

összehasonlítási síkot vázolom fel. Ennek a fejezetnek azonban kettős célja 
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van. Ezzel szeretném teljessé tenni azt a fogalmi palettát, amelyet az 

előzőekben rajzoltam fel. Nem is annyira a fogalmak számának a növelése a 

cél, mint értelmezési lehetőségek számának bőségét bemutatni.  A dolgozat 

egyik kiindulópontja az volt, hogy létezik olyan értelmű munkavállaló 

fogalom, mely magában foglalja a közszolgálati alkalmazottak jogviszonyait 

is. Eddig ezt a lehetőséget olyan helyzetekben vizsgáltuk, ahol mind a 

munkavállalói réteg, mind a hivatalnoki réteg létezik. Ez főként a 

nemzetállamok szintje volt, amelyek vizsgálatakor azt állapíthattuk meg, hogy 

lehetséges, persze országonként eltérő okokból.  A kérdés azonban továbbra is 

adja magát. Mi a helyzet egy olyan szupranacionális intézmény („Európa 

Állam”) esetén, mint az Európai Unió.  

Azzal tisztában van mindenki, hogy az EU jelentős hivatali apparátussal 

dolgozik, ami nem csak a Bizottság hivatalnokaira, hanem más szervek 

foglalkoztatottjaira is kiterjed.
229

 Egy jelentős személycsoportról beszélünk, 

akiknek a munkametódusa, és a jogviszonyukkal kapcsolatos szabályok egy 

egységes dokumentumban szabályozottak, ez az ún. Személyzeti 

Szabályzat.
230

 A Személyzeti Szabályzat több pontját frissítették és 

módosították az utóbbi években. Egységesítették a felvételi rendszert. Amit 

láthatunk, az egy folyamatosan fejlődő önszabályozó közigazgatási szervezet, 

mely az uniós polgárokat és az EU igényeit szolgálja. De mielőtt részletesen 

belemennénk a másodlagos jogforrás által meghatározott fogalmak 

elemzésébe, vessünk egy pillantást az elsődlegesekre. Az Európai Unió 

működéséről szóló szerződés 298. cikke (1) bekezdése hivatalosan is bevette 

az európai közszolgálat szabályozásának igényét. Az említett cikkben 

támogatja az Unió saját közigazgatásának fejlesztését, melynek egyik eleme a 

szolgálati viszonyok szabályozása.
231

 Az EU a fent említett feladatainak a 
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szerződés 336. cikke alapján hivatalnokai és foglalkoztatottjai útján tesz 

eleget. 

De vajon ki vagy mi rejlik e mögött a cím mögött, hogy az Európai 

Unió köztisztviselője? Hogyan fogalmazhatjuk meg ezt a személyi kört? A 

dolgozat témájához igazodva tehát az uniós tisztviselő fogalmára vagyunk 

kíváncsiak. Ahhoz azonban, hogy a fogalmat megvizsgálhassuk, azt kell 

megnézni, hogy vajon melyik közszolgálati rendszer hagyott domináns 

nyomokat az unió apparátusában? Első ránézésre azt állapíthatnánk meg, hogy 

az Unió egy olyan intézmény, mely saját Statútummal rendelkezik, mely az 

idők folyamán alkalmazkodott a feltételekhez. Részben igazunk is lenne. 

Azonban bármennyire is igyekszik, a közösségi közigazgatás a nemzeti elemet 

nem tudja kikapcsolni. Az EU személyzeti rendszere a francia közszolgálati 

modellhez hasonlít a legjobban, általánosságban, míg egyes speciális 

szervezetek a mintát adó ország sajátosságait viselik (Európai Számvevőszék, 

német minta).
232

 Ezek alapján az a fentebbi kijelentésem pontosításra szorul, 

hogy az EU-nak csak tisztviselői vannak. Kétségtelenül igaz, hogy a 

foglalkoztatottak 2/3-át ők adják, és csak kisebb hányadát az ún. szerződéssel 

foglalkoztatott specialisták. Ebből a szempontból a kérdés az, hogy egy 

foglalkoztatott a Személyzeti Szabályzat a statútum hatálya alá tartozik-e vagy 

sem?
233

 Mindazonáltal meg kell említenünk azt is, hogy bizonyos speciális 

foglalkoztatottak esetén, elsősorban az Európai Beruházási Bank és az Európai 

Központi Bank alkalmazottai esetén, sajátos alkalmazási rendről beszélünk, 

mely hasonlít a fent említett Statútumhoz.
234

 Ha a statútum hatálya alá 

tartozik, akkor tisztviselő, akire vonatkozik minden szabály. Ebből a 

szempontból első ránézésre nem is különbözik egy nemzetállami 

hivatalnoktól. Egy közigazgatási apparátus szervezetébe beilleszkedve látja el 

önállótlan munkatevékenységét, és meg kell különböztetnünk a 

szerződésesektől. Ha a német jog terminológiáján vizsgáljuk a kérdést, az EU-
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Beamter –t meg kell különböztetnünk a Bedinsteten-től (a kiszolgáló 

személyzettől).
235

 A szerződéses alkalmazottakat vagy meghatározott 

időtartamra, feladatra, helyi személyzet tagjaként, vagy speciális 

tevékenységre veszik fel.
236

 

Azt kell látnunk, hogy a közjogi szemléletet az EU is átvette a két nagy 

nyugati közszolgálati rendszertől, a némettől és a franciától. A kérdés csak az, 

hogy mennyit enged ebből a nézetből? Ehhez meg kell néznünk a Személyzeti 

Szabályzat által meghatározott fogalmat: „a Közösségek tisztviselője; bármely 

olyan személy, akit az e személyzeti szabályzat rendelkezéseinek megfelelően a 

Közösségek valamely intézményének állományában létrehozott beosztásba az 

adott intézmény kinevezésre jogosult hatósága által kibocsátott kinevezési 

okirattal kineveztek.”
237

 

A fenti meghatározás alapján minden olyan személy az EU tisztviselője 

lehet, akit az Unió valamely intézménye megüresedett álláshelyére 

kinevezéssel foglalkoztatja. A kinevezés, mint formális aktus a német, illetve 

francia joghoz hasonlóan funkcionál, ugyanis itt sem szükséges a kinevezés 

elfogadása, mert már eleve a pályázás momentuma feltételezi az 

akarategységet. A tisztviselői státuszt tartós jogviszonynak 

(Dauerplanstellung) szánják általában, amelyet éppen ezért megelőz egy 

kilenc hónapos próbaidő.
238

 Tartós jogviszonyként a francia, de egyébként a 

német jogban is ismert, élethossziglani kinevezést kell értelmezni.
239

 A 

próbaidő kikötése éppen emiatt a momentum miatt szükséges, hogy előre 

felmérhető legyen, hogy a pályázó alkalmas-e feladatainak ellátására hosszú 

távon is.
240

 A tisztviselő a Személyzeti Szabályzat 11. cikke (1) alapján 

mindenkor csak az EU érdekeit tarthatja szem előtt feladatai teljesítése során. 

A nemzetállami alkalmazáshoz hasonlóan hűséggel és felelősséggel és 
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lojalitással tartozik az EU mindenkori céljainak megvalósítása szempontjából.  

Ezt a 2. bekezdés egy szigorú feltételrendszerrel egészíti ki:” A tisztviselő a 

kinevezésre jogosult hatóság engedélye nélkül egyetlen kormánytól vagy az 

intézményén kívüli más helyről sem fogadhat el semmiféle elismerést, 

kitüntetést, kedvezményt, ajándékot vagy fizetséget, kivéve, ha azzal a 

kinevezését megelőzően, illetve katonai vagy egyéb állampolgári kötelezettség 

teljesítése céljából biztosított külön szabadsága során nyújtott szolgálatait 

ismerik el.” 

Mindezekből következően az uniós tisztviselői kar a gyakorlatban 

elválik a nemzeti végrehajtó hatalomtól, hiszen az ún. Treupflicht (hűség és 

lojalitás) az EU szervezetéhez köti a tisztviselőt. Ilyen módon próbálja meg a 

Közösség kikapcsolni a hivatalnokok nemzeti befolyásolásának a lehetőségét. 

Alapvetően ez a megoldás több kérdést is felvet, melyek jelentősége mára már 

jelentéktelennek tűnik, de az euro, vagy más krízis könnyen előtérbe hozhatja. 

A legfontosabb kérdés a kettős kötöttség, a kettős lojalitás problémája. Az 

alapvető konfliktust a Statútum 11. cikke okozta, melyben az EU lényegében 

szembehelyezkedett a tagállamokkal a lojalitás kérdésében. Ráadásul a két 

szabályozási környezet sem volt mindig azonos, főleg, hogy 1975-ig az EU-

tisztviselők nyolc alkalommal sztrájkoltak, míg a nemzetállamokban ez 

számukra tilalmazott, vagy korlátozott.
241

 Másrészt pedig mára már háttérbe 

szoruló rendszer volt a konfliktusforrás oka, amely a küldő állam és a 

közösségi jogok és kötelezettségek ütközéséből eredt.
242

 A mai szerzők szerint 

a közösségi lojalitás hátránya a közösségi és a nemzeti közigazgatás 

elkülönülésében érhető tetten, amely lemond a rendszeres megfeleltetésről a 

két közigazgatási tér között.
243

 

Összességében elmondhatjuk, hogy az EU tisztviselői kara egy a 

nemzetei személyzeti réteget leképező hivatalnoki réteg. A különbség a két 

személyi kör (a nemzetállami és uniós) között elsősorban nem funkcionális 
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eredetű, hiszen mindkét réteg egy-egy közigazgatási apparátus 

tevékenységében vesz részt. A különbség a szolgálatadó személye. A 

nemzetállami hivatalnok állama közigazgatási rendszerében látja el 

tevékenységét, a megkövetelt gyorsaság, szakszerűség, hűség és lojalitás 

keretei között. A fent említett követelmények érvényesek a közösségi 

tisztviselőre is, azzal a különbséggel, hogy az ő szolgálatadója egy 

szupranacionális szervezet, mely épp a nemzetállamok szövetségét 

koordinálja. Éppen ezért a már korábban említett hűség és lojalitás teljesen 

más szintre kerül, mely elsősorban a tagállami befolyás megelőzését, 

megakadályozását szolgálja.  

A rendszer vizsgálatánál pedig megállapíthatjuk, hogy a dolgozat 

szempontjából eddig vizsgált rendszerek közül az eddigi legzártabb 

közszolgálati rendszerről beszélünk. Két, egymástól teljesen elkülönült 

szolgálati réteg van, amelyek nem biztos, hogy feladataikban, de a 

foglalkoztatási formájukban jelentősen különböznek. Nem merül fel sem a 

német praktikus megoldás, sem a magyar széles értelmezésen alapuló 

megoldás. A munkavállaló fogalom az EU-ban csakis a nemzetállami 

munkavállalók szintjén értelmezhető, hiszen a szerződéses kiszolgáló 

személyzetre vonatkozóan, nincs egységes európai munkajogi rendelet, sem 

más fajta jogszabály. A szerződések megítélése önmagában is rengeteg 

probléma forrása lehet abból a szempontból, hogy vajon melyik állam joga az 

irányadó a szerződés különböző létszakaiban. 

Az EU hivatali rendszerét illetően nincs arra lehetőség, hogy a 

hivatalnokokat munkavállalóként definiáljuk, a szerződéseseket meg 

hivatalnokként. Csak az számít, ki az aki, a statútum hatálya alatt van. 

 

7. Részkövetkeztetések a magyar fogalmi terminológia tükrében 

 

Az eddig leírtakat megvizsgálva fontos annak a ténynek a 

megállapítása, hogy a német szakirodalom a munkavállaló és a munkáltató 

fogalmát, szigorúan magánjogi keretek között tudja elképzelni. Ezzel 

ellentétben a magyar jog nem határozza meg ennyire pontosan a munkajog, és 
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ezen belül fogalmainak hovatartozását. Ha a legszűkebb értelemben beszélünk 

munkavállalóról és munkáltatóról, akkor az mindkét esetben magánjogi 

kategória. Azonban a kérdés nyitott olyan szempontból, ha a munkavállalónak 

és a munkáltatónak a tágabb értelmezéseit vizsgáljuk. Vajon létezik-e olyan 

megfogalmazás, amely túllép a magánjog keretein? A válaszokat nagyban 

befolyásolják a munkajog jogágiságára adott válaszok.  

A munkajog, mint jogág főszabályként a privátjoghoz sorolandó. Ez 

érvényes mind a német, mind a magyar jogban. Azonban tényleg ennyire 

lehatároltak-e a jogviszonyok? A választ annak függvényében adhatjuk meg, 

hogy melyik jogrendszerről beszélünk a későbbiekben. Ha a német felfogást 

nézzük, akkor a munkajog, mint tisztán magánjogi jogág definiálható. Erre 

legjobb példa az eddigiekben vizsgált munkavállaló fogalom. Munkavállaló 

munkaszerződés alapján látja el a feladatát. Fontos azonban, hogy a 

munkaszerződés, mint fogalmi elem törvényben lefektetett, vagy a jogelmélet 

által hozzáadott elem. Első ránézésre különbség nem mutatható ki a két 

rendszer között. Azonban az, hogy a törvényben meghatározott módon csak a 

munkaszerződés alanyát lehet munkavállalónak tekinteni, meghatározott 

keretek közé szorítja a munkavállaló, mint a munkajog egészét átfogó 

fogalmat. A magyar joggal szemben az átfogó munkavállaló foglom is csak a 

civil jogviszonyokat fogja le, még akkor is, ha azok valamilyen közfeladat 

ellátásában merülnek is ki. A felettes fogalom a munkavállaló, mely a 

munkaviszony keretében a munkás- alkalmazott- vezető alkalmazott 

relációban értendő. Az ennél tágabb értelmű megfogalmazások mind 

munkajogon kívüliek, és praktikumvezéreltek.  

A német rendszer elsősorban egy negatív jellemzőkből összeálló pozitív 

fogalmat igyekszik kreálni. Értem ezalatt azt, hogy az elhatárolások révén 

(amelyben megmondja, hogy mi nem jellemző a munkavállalóra), akar egy 

olyan megfogalmazást létrehozni, ami arról szól, hogy ki a munkavállaló. 

Ezzel szemben a magyar jog a munkavállalót, mint a munkajog egészét átfogó 

definíciót szélesebben határozza meg. A szélesebb értelmezést pedig éppen a 

munkajog tárgya teszi lehetővé. A magyar munkajog tárgya a függő és/vagy 
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az önállótlan munka. A munkavégzésnek ez a típusa azonban nem 

korlátozódik csak a magánjog viszonyaira. A függő munka, mint a munkajog 

tárgya nem tesz különbséget munkavállalók között aszerint, hogy épp a munka 

magánjogához, vagy a munka közjogához tartoznak. Ilyen alapon a magyar 

munkajog ellentétben a némettel nem határolja el élesen a munkavállaló és a 

közszolgálati munkavállaló fogalmakat. A szükséges elhatárolást megteszik az 

egyes munkavállalói életviszonyokra vonatkozó (Mt., Kttv., Kjt., Ktv.) 

jogszabályok. Ez nem jelenti azt, hogy a munkavállaló és a hivatalnok, illetve 

a közalkalmazott fogalmak elhatárolása lényegtelen lenne. Erről szó sincs. 

Szükséges, azonban nem olyan élesen, mint a német megoldás, hanem mint 

rész-egész viszonyban lévő fogalompárok. A munkavállaló, mint a munkajog 

egészét átfogó absztrakció sokkal tágabb, mint a munkavállaló, mint 

munkavállaló megfogalmazás.  

Ez lényegében determinálja tükörképként a munkáltató, mint a 

munkajog egészét átfogó fogalmat is. A munkáltató, mint munkáltató fogalom, 

a gazdasági szféra szereplőjeként jelentkezik.  Ha azonban a munkáltatót a 

munkavállalóhoz hasonlóan globális fogalomként kezeljük, megengedett a 

szélesebb értelmezés. A német rendszerben is belefér az állam, az 

önkormányzat, akár a hivatal is, mint a magánjog alanya. A magyar jog ennél 

tovább megy. Ez következik a globális munkavállaló fogalomból. 

Munkáltatónak kell tekinteni a közigazgatás minden elemét, és nem csak azok 

magánjogi jogviszonyaikban, hanem mint a közszolgálati munkajog 

alanyaiként is. 

A munkavállaló és a munkáltató, mint szűkebb és tágabb fogalmak 

alkotta keretek szükségesek ahhoz, hogy a közszolgálat személyi hatályát az 

ehhez kapcsolódó dogmatikai kérdéseket, és az ezekkel összefüggő 

egységesítési problémákat vizsgálni és értelmezni tudjuk. Nagyban függ a 

közszolgálat problémájára adott válasz attól, hogy a munkajog keretein belül, 

vagy épp azon kívül vizsgáljuk.  Szükséges mind a két nézőpont szem előtt 

tartása, tekintettel a közszolgálati jog magyar reformjára, mely az utóbbi 

nézőpontot akarja képviselni, meglátásom szerint helytelenül.  
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A munkajog, és ezen belül a közszolgálati jog is napjainkban is 

folyamatosan vagy változásban van vagy változások előtt áll. A változások 

direkt és indirekt módon is jelentkeznek. A korábban említett reformok 

elsődlegesen direkt munkajogi változásokból fakadtak. A legújabb 

reformtörekvés indirekt módon a közigazgatási jog területéről érkezne. A 

közigazgatási per újradefiniálása keretében ugyanis többen is a közszolgálati 

jogvitákat is betennék a közigazgatási perek sorába. Ennek megvalósulásával 

egy formai teljes munkajoggal történő szakítást végig lehetne vinni. De éppen 

a fentiekben említett tágabb és szűkebb munkavállaló fogalmak használata 

miatt ez is csak látszólagos lenne. Attól ugyanis, hogy esetlegesen a 

munkaügyi bíróságtól eltérő fórum bírálná el, a jogviszony jellemzői nem 

változnának. Így ha a szűkebb értelemben nem is, de a tágabb értelemben 

munkavállalónak tekinthető közszolgálati alkalmazottak jogviszonyairól 

beszélünk. Mindamellett, hogy önmagában dogmatikai változást nem hozna 

magával egy esetleges módosítás, egyetértve Hajdu Edit kúriai bíróval, sem 

nem logikus, sem nem szakszerű döntésnek nem nevezhetnénk a változásokat. 

Az egyik okcsoport a közszolgálati jogviszony statikájára épít, mely szerint 

bizonyíthatóan is a munkajoggal rokonítható jogviszonyról beszélünk. 

Másrészt pedig éppen azzal a jogalkotási tendenciával lenne ellentétes, mely a 

közalkalmazotti réteget egyre inkább tolja el a magánjogi szabályozás 

irányába. A magam részéről mindkét okfejtéssel egyetértve fűzöm hozzá, 

hogy a közszolgálati jog esetében (bármely részéről is essen szó) a 

közigazgatás, mint létező csupán egy fajta díszletként jelentkezik, mint a 

munkavégzés helye. Közszolgálati jogviszonyokban sohasem hatósági döntés 

születik. Ha ez így lenne, akkor nem kétoldalú jogviszony keletkezésről 

beszélnénk, és nem kinevezés, hanem határozati formában létrejött szolgálati 

viszonyról. Ebből következően, ha a közszolgálat statikája is inkább a 

munkajoghoz tendál, akkor annak dinamikáját is a megfelelő munkajogi 

keretek között szükséges értelmezni.  

Mindezekből két dolog tűnik ki. Az egyik, hogy kijelenthetjük, hogy a 

tágabb értelemben vett munkavállaló fogalmat igenis értelmezhetjük úgy, mint 
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amibe beletartozik a köztisztviselő, a kormánytisztviselő és a közalkalmazott 

is. A három fogalomelemzésből ugyanis egymással összefüggő olyan 

alapelvek emelhetőek ki, melyek jellemzőek mindegyikre. Mivel egy latin 

mondás és a jogi logika is azt diktálja, hogy a hasonlót a hasonlóval érdemes 

összetenni, ezért magát a munkavállalót, mint felettes kiterjesztően kell 

értelmezni az alábbiak mentén: 

- mind a munkajogi, mind a közszolgálati 

jogviszony kétoldalú jogviszony 

- a jogviszonyok kétoldalúsága jelentkezik a 

jogviszony létesítése kapcsán, a jogok – és 

kötelezettségek gyakorlása kapcsán 

(jogviszonyonként eltérő mértékben) 

- a vizsgált jogviszonyokban a felek közötti 

kapcsolatrendszer az alá- fölérendeltségre épül 

- jellemző az összes jogviszonyban (eltérő 

mértékben ugyan) a kiszolgáltatottabb fél védelme 

- tágabb - szűkebb keretek között a szolgálatban 

állók rendelkeznek kollektív jogokkal 

- a jogviszonyok tárgya a függő munkavégzés, 

illetve az önállótlan munka 

- egymásra épülő, vagy éppen párhuzamosan, de 

nagyjából azonos tartalmú anyagi felelősséggel 

rendelkező személyek 

- a jogviszonyok megszűntetésének hasonlósága 

 

A szektor szabályozását azonban nem csak az egységesség, de 

mindamellett a széttagoltság is jellemzi. A hasonlóság ugyanis nem jelent 

azonosságot, így hiába is mondanánk, hogy például a közalkalmazott is 

munkavállaló több szempontból is, mégis azt kellene látnunk, hogy fogalmi 

egység nem jönne létre. A szolgálati viszonyok viszonylagos különállása 

önmagában nem jelentene akkora problémát, ha a megfelelő szabályozási 
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környezetben lenne elhelyezve. A magyar jogi környezet azonban nem teljesíti 

a megfelelő jogi környezetet több szempontból sem. A szektort jellemzi 

ugyanis, a közalkalmazotti fogalom elemzése kapcsán részben kifejtett, 

koncepciótlanság és következetlenség. Arról nem is beszélve, hogy 

véleményem szerint Prugberger Tamás elképzelése, mely szerint egy központi 

minden szektorra kiterjedő munka- és közszolgálati törvény megalkotása 

elképzelhetetlen.
244

 Én hiszem azt, hogy ez sokkal kisebb léptékekben 

hatékonyabban lehetne megoldani, melyben a civil közszolgálat egységesítése 

lehetne egy fontos lépés. Az egységes közszolgálati szabályozást már anno 

Ferenc József is sürgette, de a magyar jogalkotás azóta is adós vele. 

A fenti elemzésekből is jól kivehető, hogy komplex kérdésről 

beszélünk, melynek rengeteg gyermekbetegséggel kell szembenéznie. A 

magam részéről ezek közül a személyi hatályt és az ahhoz kapcsolódó 

dogmatikát tűztem ki jelen disszertáció középpontjába. A dolgozat jelen 

pontján a fent leírtak fényében annyi állapítható meg, hogy a vizsgált személyi 

körök kezelhetőek egy felettes fogalom égisze alatt, azonban ebből további 

elemzésekkel szükséges eljutnunk oda, hogy lehetséges- e a viszonylag 

egységes munkavállaló fogalom keretei között viszonylag egységes 

közszolgálati személyi hatályt alkotni.  
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III. A közszolgálat kialakulásának története a privát 

közszolgálattól napjainkig 

 

Ahhoz, hogy modern jogi folyamatokat teljesen tisztán láthassunk, 

szükséges mindig azt is megnézni, honnan származtatjuk őket. Mindig 

tisztában kell lennünk annak a jogintézménynek a gyökereivel, mely a 

kutatásaink középpontját adja. Éppen ezért, ha a közszolgálati rendszer mai 

helyzetét kívánjuk megismerni, akkor érdemes annak történetét röviden is 

felvázolni. Történeti vizsgálódást főszabályként a középkorban szükséges 

kezdeni, de véleményem szerint ezt ki kell, hogy egészítse az ókori 

megoldások vizsgálata is. Azért is fontos ez a megalapozás, mivel 

közszolgálatról, mint intézményesített hivatásról, jogterületről a 

felvilágosodás, de leginkább a felvilágosult abszolutizmus megjelenésével 

beszélhetünk.  

Természetesen a köz szolgálata már sokkal korábban megjelent, mivel a 

hivatalnokok, magisztrátusok megjelenése egyidős magával az állammal, de a 

rendszerezés és az egységes kezelés igénye elsősorban a XVIII. század vége, 

XIX. század közepe felé jelentkezett először. Ebben a korszakban merült fel 

az igény a korábbi korszakokat jellemző privát közszolgálat felváltására. A 

világ országaiban a nagy jogrendszerek elhatárolódása mentén két nagy 

irányzata alakult ki a hivatásos közszolgálatnak. A common law és a 

skandináv országokban egy nyitott rendszerű közszolgálati rendszer látott 

napvilágot, míg a kontinentális jogrendben a zárt karrier rendszerű 

közszolgálati rendszer jött létre. A közszolgálati megoldásokat többféle 

hatások érték történetük során. Magánjog és közjogi hatásokról egyaránt 

beszélhetünk. A hatások mértéke természetesen nemzeti jogonként eltérő, de 

beszélhetünk általános tendenciákról. Az általános tendenciák körébe tartozik 

az NPM filozófia megjelenése, mely a zárt rendszereket lazította és egyben 

teret engedett a magánjogi hatások jelentősebb érvényesülésének. A nyitott 

rendszerekre a weberi, neoweberi irányzatok hatottak, mely hatására zártabbá 

váltak némelyest. A 21. század elején pedig a jogtudósok arra keresik a 
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választ, hogy milyen legyen a közigazgatás és a közszolgálat az NPM filozófia 

„bukását” követően. 
245

 A közszolgálat rendszerének alakításában nem csak a 

közigazgatástudományi irányzatok játszottak szerepet, hanem közvetve, néhol 

közvetlenül a munkajog és a foglalkoztatáspolitika is. Közvetett a hatás a 

nyugat- európai államokban, míg közvetlen a volt szocialista országokban, így 

hazánkban is. Éppen ezért a közszolgálati jog történeti vázlatát nem 

önmagában, hanem a munkajog fejlődésével párhuzamban, az előző részben 

kifejtett fogalmakhoz és személyi hatályhoz igazodva igyekszem kifejteni. 

 

1. A privát közszolgálat korszakától a hivatásos közszolgálat megjelenéséig 

 

1.1. A közszolgálati – és munkajog ókori előképe 

 

 

Az elkülönült hivatalnoki réteg kialakulása már az ókori államokban 

elkezdődött. Elsősorban az írástudókat és a különleges szakértelemmel 

rendelkező személyeket gyűjtötte maga mellé az uralkodó. Ezzel egy kiemelt 

társadalmi réteget alakított ki. Elmondhatjuk azt is, hogy talán ez a kezdeti 

időszak volt az egyetlen a történelemben, amikor szinte tisztán megvalósult a 

zárt rendszer. Egyes államokban szinte önálló kasztként létezett, és az átjárás, 

illetve belépés más rétegekből szinte lehetetlen volt. Az ókori államok közül 

az egyiptomi, a római és a kínai állam volt az,
246

 melynek közigazgatása és 

személyzeti rendszere elismerésre méltó és példamutató a mai közszolgálat 

megszervezése kapcsán. Kezdetben egy szűk hivatalnoki rétegről 

beszélhetünk, amelynek létszáma a későbbiekben az ellátandó feladatok 

növekedésével gyors ütemben gyarapodott. A közszolgálat egyfajta 

kiváltságot jelentett, amely a biztos megélhetés záloga volt, mivel már az 

ókorban is a biztos és kiszámítható díjazás jellemezte a rendszert.  
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Már az ókori államokban is szükség volt olyan személyekre, akik 

személyükben képviselték az uralkodót, aki nem tudtak mindenhol ott lenni. 

Az állam központi kérdése mindig is az adóbeszedés volt, így mondhatjuk, 

hogy az adószedés, illetve annak összeszámlálása volt a közszolgálati 

feladatkörök közül a legelső. A Babiloni birodalomban elsőként tesznek 

említést Hammurápi adószedőiről, akiket támkarnak neveztek.
247

 

Egyiptomban i.e. 2800-2500 között a 3-6. dinasztia korában már 

feljegyzések bizonyították, hogy jól működő tisztviselői kar létezett. Ezeknek 

a fő funkciója az adók beszedése, az igazgatási feladatok ellátása volt.
248

 A 

korabeli szövegekben a tisztviselőket a fáraó barátainak hívták, míg a 

főtisztviselőket egyedüli barátoknak.
249

 Az igazgatás végig a királyi házból 

történt. A nagy tízek tanácsa alatt több köztisztviselő dolgozott, akik a 

legkülönfélébb állami feladatokat látták el az állami vagyon leltározásától 

kezdve az írások vezetésén át a földek felméréséig. 
250

 Ezekben az államokban 

még nem különült el élesen az uralkodói és a magánszféra. A köztisztviselőket 

mindig az uralkodó választotta ki, és saját önkénye alapján változtatta a 

személyeket. Ezekben az állami struktúrákban még nem igazán lehet 

felismerni a mai értelemben vett közszolgálat alapvonásait.  

A közszolgálati rendszer alapelemei akkor kezdenek igazán 

körvonalazódni, mikor kezd elválni a többi hatalmi ágtól. Ennek kezdeti 

lépéseit láthatjuk először a görög, majd később a római állam felépítésénél. A 

fő motiváció még mindig az adók beszedése volt, amelynek érdekében több 

területbeosztási reformot hajtottak végre. Ahogy azonban fejlődött az 

államgépezet, úgy lett egyre népesebb a szolgálatviselői kar. Athénban ez az 

arkhónok számának növekedésében figyelhető meg. A közigazgatás 

bonyolódásával nőtt az arkhónok száma is. 
251

 Azonban az athéni államban az 
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igazgatási tisztségeket csak egyszer lehetett betölteni, és az állami szolgálat 

mindig meghatározott időre szólt. 

A római közigazgatás az ókori görögök közigazgatását vette mintául.  

Azonban Rómában ugyanazon az alapon egy sokkal cizelláltabb rendszer jött 

létre, mely virágkorát a Köztársaság korszakában élte. A tisztviselői kar több 

igazgatási ágára is külön-külön nevesített tisztviselőket választottak. Az 

államot a consulok vezették, helyettesük a praetor volt, aki főleg bíráskodott. 

De beszélhetünk az adószedő censorokról is. Ebben a korszakban, ahogy ez az 

újkorig meghatározó tendenciaként működött, nem csak jogalkalmazó, hanem 

jogalkotó szervek is voltak.
252

 A magistratusok helyzete a késő császárkorban 

egyre inkább kezdett hivatali formát ölteni, olyan értelemben, hogy a 

jogalkotó tevékenységüket rendszerint a császár vindikálta magának, és 

kizárólag a jogalkalmazás vált a fő feladatkörükké.
253

 Véleményem szerint a 

késői császárkorban az újkori hivatali rendszer előképét láthatjuk, amely 

hivatali struktúráját tekintve zárt, viszont sok tekintetben nyitott közszolgálati 

rendszer. Zárt, mert a tisztviselőket általában ugyanabból a társadalmi rétegből 

választotta ki az uralkodó, s nyitott, mivel a szubjektív személyzeti döntések 

meghozatalában a császárt semmi sem gátolta. Attól, hogy egy közszolgálati 

rendszert nyílt jellegű rendszerként jellemzünk, nem akadálya annak, hogy 

csak bizonyos társadalmi rétegek tölthessenek be magisztrátusi pozíciókat. 

Már a fent felvázolt korszakban is több a maihoz hasonlító és 

előremutató megoldással találkozhatunk, de ennek ellenére a közszolgálat nem 

tudta levedleni privát és gyakran szakrális jellegét sem. Privát, mivel ahogy 

azt fentebb is említettük, leggyakrabban az uralkodó saját személye határozza 

meg a magisztrátus kilétét. A hivatalnok pályája nagyban függ az uralkodó 

elégedettségétől és személyes meglátásaitól. A státuszbiztonság éppen ezért 

magasabb szintű volt, mint más társadalmi rétegekben, de sokszor ez is csak 

uralkodói kegytől függött. Ezt példázza jól a hivatalviselés és 

hivataladományozás szakrális jellege. A szakrális jelleg abból adódik, hogy a 
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korabeli felfogás szerint az állam irányítása emberfeletti karizmát kíván. Ezen 

erő kedveltje egyedül az uralkodó, és kegyeltjei a hivatalnokok. Ezt bizonyítja 

a bizánci kinevezési ceremóniák középpontjában álló megalázkodás, földre 

borulás.
254

 A szakrális jelleg mellett a másik legfontosabb a már említett 

származás kérdése. Persze ennek, ha úgy vesszük, ma is van utóképe, mely az 

eskütétel formájában valósul meg. Sokáig csak a nemesi vagy uralkodói réteg 

tagjai láthattak el ilyen bizalmi funkciót. Ennek véleményem szerint kettős 

jelentősége van. Az egyik, hogy a státuszbiztonsággal együtt nem mindig járt 

apanázs, mint a korai Athénban, másrészt csak úgy láthatta biztosnak a 

kormányzást az uralkodó, ha a saját köreiből emel rangra személyeket. Ennek 

a despotikus személyhez köthető tekintélyelvűségnek a lazulását lehet 

észrevenni a késő császárkori államfelépítésben. Meglátásom ugyanis az, hogy 

minél nagyobb az állam, annál  kevésbé alkalmazható a személyhez kötöttség. 

A személyi kérdések egyre inkább eltávolodnak az uralkodótól, ha központi és 

helyi közigazgatásra történő tagolásról beszélünk.
255

 Nem csak a terület, de az 

egymással szembenálló társadalmi rétegek konfliktusa is szülhet olyan 

megoldásokat, melyek speciális tisztviselői rétegeket alakítanak ki. Ilyen volt 

a néptribunus jogintézménye, akit közvetlen a plebs választott jogainak 

védelme érdekében. Látható az, hogy a hivatalnoki jog egy organikus 

fejlődésen megy keresztül, ahogy időben előre haladva egyre összetettebb és 

szociális szempontból érzékenyebb államok jöttek létre. 

Az idő és a korszakok előrehaladtával nem csak az állami gépezetben 

lévő, hanem az állam polgárai közötti jogügyletformák is egyre többfélék 

lettek, a modern életviszonyokhoz alkalmazkodva. Ennek ellenére, mint ahogy 

a közszolgálati jog előképe is csak töredékesen ismerhető fel az 

államigazgatásban, ugyanúgy a munkajogviszony első megjelenési formái is 

kezdetlegesek. Sem a közszolgálat, sem a munkajog esetén nem adható 

egységes személyi kör, ekkoriban a jog nem is foglakozott ezekkel a 

kérdésekkel. A közszolgálat és a munkajog a jogrendszer két különböző 
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szegmensében volt megtalálható. A korai társadalmakban a munka, mint 

közmunka, kollektív munkavégzés jelentkezett a palotagazdaság részére. A 

magánszemélyek közötti munkáltatás szabályai először a Római 

Birodalomban jelentek meg.  A munkajogviszony egy a felek között kialakult 

bérleti szerződésen alapuló viszony volt, ahol a szabad római polgár bérbe 

adta a munkaerejét. A locatio conductio operarum egy szinalagmatikus 

kötelem volt, mely egyenérdekű felek között kötődött, ennek megfeleltetve a 

veszélyviselést.  Felelősségi kérdések, jogok és kötelezettségek rendszere még 

elég kezdetleges módon lettek kidolgozva.
256

 Még ha kezdetleges formában is, 

de a szerződéses munkáltatás egy formáját jelentette, mely jogviszony tárgya 

sosem eredmény volt, hanem a munkavégzés folyamata maga.
257

 Ha eredmény 

elérése volt a kifejezett cél, akkor a locatio conductio operis nevű jogügyletet 

kötötték meg a felek, mely a mai vállalkozási szerződés előfutára. Amiért 

említésre kerül, az hogy az eredmény eléréséhez szintén munka kifejtésére van 

szükség.  Ez a kettősség tulajdonképpen a mai munkajogban is jelentkezik a 

munkaszerződés és a vállalkozási szerződés elhatárolásának kérdéskörében.  

A kor szabályozásának megfelelően azok a kérdések, melyek a mai 

jogtudományban a két jogterület kapcsolatával foglalkoznak, még nem 

merültek fel. Ennek oka, hogy a magisztrátusi szolgálat az uralkodó személyes 

ügyeként volt kezelendő, melyet közjogi aktusok öveztek. Ezzel nem volt egy 

lapon említhető sem a palotagazdaság részére történő munkáltatás, sem pedig 

az alattvalók egymás közötti jogviszonyai. Az egyik az impérium 

gyakorlásának, az államhatalom működtetésének az eszköze volt, a másik 

meghatározott keretek között a magánhatalom időleges gyakorlása első 

időkben a másik szabad ember teljes személye fölött, később csak és kizárólag 

a munkaereje felett.
258

 

Ezektől a jogviszonyoktól kissé eltérő alapú volt a szintén római 

mandátum intézménye, mely egy bona fidei szerződésként főleg szellemi 
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tevékenység (pl. jogi vélemény adása) végzésére szólt. A bona fidei jelleg 

mellett a megbízott számára honorárium volt adható, illetve a megbízott 

részéről akár is ki is köthető, mely extra ordinem perelhető.
259

 A 

munkavégzéssel kapcsolatos jogügyleteket a római jog külön-külön 

jogintézményeként kezelte, így a római jogi munkaviszony fogalom elemei 

kapcsán annyi bizonyos, hogy bérleti, vagy megbízási jogviszony keretében 

ellátott tevékenység, melyet a megbízott fél saját személyében köteles ellátni, 

és a megkötött szerződéstípustól függően visszterhes vagy ingyenes. A 

„munkát vállaló” pedig a fenti szerződések egyik alanya. Fontos kiemelni, 

hogy mind a locatio conductio, mind a mandatum római polgárok között 

létrejövő szerződés, éppen ezért a felek egyenlőségére épít és a mai alá - 

fölérendeltségi viszonynak nyoma sincs, hiszen egy római polgár sem állhatott 

egy másik felett.   

A közszolgálat esetében pedig egy olyan közjogi helyzetről 

beszélhetünk, ahol az uralkodó vagy a privátszférájából, vagy privát 

meggyőződéséből emel hivatali rangra személyeket, melyek beiktatása 

sokszor szakrális jelleget ölt. Bérrel nem mindig járó, de relatív 

státuszbiztonságot, társadalmi rangot és pozíciót biztosít, melyek az uralkodó 

személyes döntéseitől függnek. 

A későbbi korok kapcsán a felvázolt két kiindulópontunk fejlődését 

vizsgáljuk a további fejezetekben. 

 

1.2.A feudalizmus és a rendiség korszaka 

 

A feudális korszak kezdetére az ókor szervezett közigazgatási 

rendszerei nagyrészt összeomlottak. Az államok szervezete meggyengült és a 

kezdeti időkben a gyenge uralkodói hatalom jellemezte. Megmaradtak, illetve 

újjáalakultak az irányítás központi és helyi szervei, de ezek között nem mindig 

volt megfelelő a kommunikáció, illetve nagyban függött az uralkodó erejétől 

és potenciáljától. Az uralkodó elismertsége határozta meg az ismertségét is. A 
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később megjelenő Kancellária volt, amely stabilizálta az uralkodó (köz) 

igazgatási szerepét. A Kancellária célja és feladata az évszázadok során 

folyamatosan változott. A változások közepette is azonban egy fontos feladatát 

mindvégig megtartotta, az oklevél-kibocsátást és más okiratok szerkesztését. 

Mivel nőtt az írásbeliség szerepe és a kiadott Bizománylevelek száma is, így 

nyugodtan kijelenthető, hogy a korabeli „bürokrácia” megtestesítője volt.
260

 

Az állam újraépítésének az ideálját ebben a korszakban az egyházi szervezet 

adja. Ezt a folyamatot erősíti az egyetemek megjelenése és a jogászképzés 

fejlődése is. Fontos az írásbeliség újbóli megerősödése. Megnő a 

dokumentumok száma, illetve megjelennek hatásköröket tisztázó 

dokumentumok is. Azonban a középkorban kialakuló rendszer jelentős 

eltéréseket mutat a mai közszolgálattal szemben. Ebben a korszakban még 

nem vált el egymástól az állami és az uralkodói szféra. Nem válik el 

egymástól a hivatal és a hivatalt betöltő személy, illetve hiányzik a 

centralizáció. Ehhez hozzá kell tennünk Kajtár István azon megállapítását, 

hogy a hűbériség, a familiaritás rendszerében a közfeladat végzése 

magánjogilag is kötelezett személyek feladata volt. A hivatásszerű közjogi 

jellegű hivatalgyakorlás a központosított, különösen az abszolút 

monarchiákban fokozatosan terjedt el.
261

A személyes szolgálat terjedelme a 

feudalizmus korai szakaszában még az uralkodói kinevezésen alapuló, részben 

az ókori megoldásokhoz hasonló volt. A hatalom alapja azonban a föld volt, 

melyre alapulva jöttek létre a patrimoniális királyságok, mint amilyen a 

magyar is volt I. István idején. A király volt a legnagyobb birtokos, ezért az 

állam szervezése is inkább egy nagyméretű birtoktest irányításához 

hasonlított, ahol a tulajdonos gyakorolja a jogait. Az uralkodói jogok a 

törvényhozáson keresztül az ítélkezésen át, az állami feladatok 

megszervezéséig mindent felöleltek. A patrimoniális szemléletben éppen ezért 

keveredtek a közjogi és magánjogi elemek, hiszen a kormányzati teendők 
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ellátásával a magánjogilag is alárendelt híveit bízta meg.
262

 Mivel az 

uralkodónak nem álltak rendelkezésére a megfelelő állami intézmények 

közfeladatai ellátására, ezért ezt kénytelen volt a magánbirtokaira 

támaszkodva magánjogi eszközökkel, hozzá magánjogilag kapcsolódó 

személyekkel megoldani. Mi sem jelzi ezt jobban, mint hogy a tisztségviselők 

nagyobb része a királyi udvar tagjai voltak, akik javadalmazást nem kaptak az 

uralkodótól. Ez alól egyetlen kivétel volt a korszakban, a királyi vármegye 

ispánja. Igaz, hogy az ispán javadalmazást kapott, de ez a pozíció nem volt 

örökölhető. 

Természetesen az idők előrehaladtával, a rendiség felé vezető úton a 

fent vázolt relációk jelentősen megváltoztak. A királyi birtoktest folyamatosan 

csökkent, így a korábbi kizárólagos patrimoniális hatalom meggyengült, és a 

király konszenzusokra kényszerült a királyi tanáccsal.  A szolgálati viszonyok 

változására legjobb példa az előbb említett Királyi Tanács, melynek kezdetben 

csak javaslattételi szerepe volt, de a rendiség korában megkerülhetetlen 

ellenpont az uralkodóval szemben. A főurak szerepe és a nemesi vármegyék 

helyzete egyre jelentősebbé vált a középkori Magyarországon. Azok a 

személyes kötelékek is meglazultak, melyek az uralkodó és az általa 

kinevezett személyek között volt. Ez történhetett amiatt is, hogy egyes 

pozíciók tisztséggé nőtték ki magukat. Így korábbi szerepüket kinőve 

megváltozott királyhoz fűződő relációjuk. 

Jelentős változások következtek be a vármegyei rendszerben is, a 

királyi vármegyéket felváltották a nemesi vármegyék. A nemesi vármegye 

élén a királyhű nemesek közül választott ispán ált ugyan, aki képviselte a 

királyt, de a megyei tisztségviselők egy jelentős részét a megyei közgyűlés 

választotta.
263

 

A társadalmi átalakulások közepette a király folyamatosan új 

szövetségeseket keresett, így kerültek előtérbe a kisnemesek és a városok 

polgársága is. Ennek két eredménye lett. Az egyik, hogy egyes tisztségeket 

már nem csak a nobiles réteg láthatta el, hanem a serviensek is. A másik 
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eredmény a városok bizonyos önállósága és közigazgatási autonómiája. Igaz a 

korszak elején csekély súllyal rendelkeztek, de a fentiek hatására a korszak 

végéig folyamatosan nőtt a kegyelt városok száma. 

Láthatjuk azt, hogy a korszak hivatali struktúrája némileg már elszakadt 

a személyi főhatalomtól, mely továbbra is magánjogi módon köti a 

közfeladatot ellátó személyeket az uralkodóhoz, és személyén keresztül az 

államhoz. A kötelékek fellazulása a rendiség létrejöttével kezdődik, és a rendi 

állam létrejöttével teljesedik ki. A korábbi birtokviszony, mely jellemezte a 

király és országa sorsát, majdhogynem eltűnt a királyi birtokokkal együtt. 

Amivel kompenzálhatott, az a karizmája és esetleges politikai túlsúlya, 

amennyiben sikerült szövetségeket szereznie. Az uralkodói útkeresés 

eredménye a serviensek bizonyos fokú felemelkedése. A felemelkedés alatt a 

hivatal viseléséhez való jog elnyerését értem. A király az igazgatási szervezet 

rengeteg rétegében már csak közvetett hatást gyakorolt, például az ispánokon 

keresztül. De több olyan helyi – megyei tisztség is volt, melyhez nem kellett 

az uralkodó kinevezési aktusa. Elmondhatjuk, hogy a privát kapcsolat ugyan 

még megvan a despota és a köz szolgálója között, de a korszak végére olyan 

vékony, hogy megjósolható, hogy ezt a köteléket rövid időn belül elvágják a 

jogtudomány párkái.  

Ha párhuzamban megnézzük a munkajogi fejlődést is, akkor azt 

láthatjuk, hogy még mindig a jogági tagozódás két jelentősen különálló 

szegmensében találhatóak. Hozzá kell azonban tennünk, hogy a hivatalviselés 

joga egyre szélesebb társadalmi rétegek számára nyílt meg lehetőségként. A 

munkajog fejlődési terepe azonban a hűbéri rendszeren kívül keresendő, mivel 

a jobbágy ugyan már nem rabszolga, de még mindig oly mértékben korlátozott 

jogalany, hogy nagyon messze áll a bérmunkásságtól.
264

 

A korszak munkajogi fejlődése tehát a hűbéri láncon kívül 

jogintézményekben érhető tetten a cselédszerződésekkel, céhekkel, 

manufaktúrákkal és a bányamunkássággal kapcsolatosan. Anélkül, hogy ezek 

részletes elemzésébe belemennénk, el kell mondani, hogy a korábbi 
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korszakokhoz képest jelentősen fejlődtek a jogi kapcsolatok, és elsősorban a 

kollektív jogok terén. Ezt példázza a céhek megjelenése, melyek kissé 

meredek megfogalmazásban a korabeli szakszervezetekként, egy-egy szakma 

érdekképviseleteként működött. Ahogy ez a XX. század elején 

megfogalmazásra került: „A céhek a kézműipar és a kézművesek védelmére 

alakult testületek voltak. A céhek tehát ősei voltak az ipartestületeknek, 

amelyek lényegükben ma sem egyebek, mint a különböző céhek (szakosztályok) 

egyesítéséből alkotott olyan szervek, melyek — mint annakidején céhek — 

megvédjék a kisipar és a kisiparosok érdekeit. Ezen felül a céh valamennyire 

közös intézménye volt a mesternek és a munkásnak.”
265

 

A kollektív jogok fejlesztésében a céhek mellett a bányamunkásság is 

jelentős szerepet játszott, hiszen ez a munkavállalói réteg volt mely az első 

sztrájkokat szervezte, másrészt pedig a szolidaritási alapon működő 

bányatársládák is az ő nevükhöz kapcsolódik. Azonban az igazi előrelépés a 

manufaktúrák megjelenése, a mai tömegtermelés előképei, melyekben a 

munkavállalók már csak részfolyamatokat végeztek. Éppen ezért a 

munkavállalók bármikor lecserélhetőkké váltak.
266

Ez a későbbiekre előrevetíti 

a vadkapitalizmus korszakát, ahol a munkavállalók jogvédelme nem volt 

biztosított, csak a kizsákmányolásuk van belekódolva. Mindezek ellenére 

előrevetíti majd azokat a problémákat, melyek megoldása formálta a 

munkajogot olyanná, ahogy ma ismerjük, vagy ismerni véljük. Az 

mindenesetre elmondható, hogy a munkavállalás kimozdult a klasszikus 

családias viszonyok közül. Felbomlottak a patriarchális viszonyok a korszak 

végére. Mind a munkát adó és a munkát vállaló a piac egy-egy szereplőjévé 

vált.  

Összegezve egyetértek Román László azon megállapításával, hogy az 

általunk vizsgált korszakban a partikuláris közszolgálat ellátása döntően a 

hűbéri – vazallusi relációban történt, és a hivatali viszony ellenértéke a 

benefícium volt. A városok esetében ki kell emelni ugyan a statútumokat és a 
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jogkönyveket, de jelentőségük az oligarchizálódás következtében csökkent.
267

 

Mindazonáltal, még ha egyet is értünk Román Lászlóval, azt azért szükséges 

leszögezni, hogy mind a munkajog, mind a közszolgálat területén az erre a 

korszakra adott reakciók jelentik a modern magánjogi- és közszolgálati 

viszonynak az alapjait. Erre a korszakra adott válaszként értékelhetjük majd a 

dolgozókat védő jogvédelmeket, és a hivatásos közszolgálat kialakulását is, 

melyekről részleteiben a következő részek szólnak.   

 

2. A hivatásos közszolgálat megjelenésétől a XX. század első feléig 

 

Ahogy azt már a korábbi fejezetekben is érzékeltetni próbáltuk, a 

közszolgálatot és a munkajogi fejlődést egy lassú, de érzékelhető progressziós 

fejlődés jellemzi, ami tézis-antitézis kettősére épül. A közszolgálat a 

középkort követő felvilágosult abszolutizmus korában jutott el arra a szintre, 

amit ma a hivatásos közszolgálat előképének tekint a szakirodalom. Ehhez 

azért hozzátenném, hogy meglátásom szerint ez nem teljesen az első, hiszen a 

késő császárkori Rómában már volt (ha nem is tudatos) kísérlet.  Ahogy azt 

Magyary Zoltán is megállapítja, a hivatásos közszolgálat megjelenése a XVIII. 

századi Poroszországban történt I. Frigyes Vilmos és Nagy Frigyes uralkodása 

alatt.
268

 Kezdetekben azonban a közszolgálatra vonatkozó jogi szabályozás 

nem igen létezett. Az első jogforrás, mely külön foglalkozik a hivatalnokokkal 

a Preußische Allgemeine Landrecht. Ez a kódex azonban elsősorban csak a 

kötelezettségeket deklarálta, de a jogbiztonságot még nem fogalmazta meg.
269

 

Az első, ténylegesen is viszonylag teljes körű szabályozás igénye a XIX. 

századi Bajorországban merült fel, ahol is 1805-ben meghozták a Bayer 

Hauptlandspragmatik elnevezésű jogszabályt, mely kis túlzással 200 évig 

éreztette hatását.
270

A közszolgálat kapcsán így több helyen is, de főleg a 

germán jogokban az alkotmányjoggal párhuzamosan fejlődő jogterületről 
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beszélhetünk.  Ez a porosz, majd később német fejlődés mellett 

legmarkánsabban először a weimari alkotmányban jelentkezik, ahol külön 

passzusokban foglalták össze az alapelveket és a közszolgálók jogait.
271

Ezek a 

kezdetek azok, melyek a későbbiekben a zárt közszolgálati rendszer alapjai 

lesznek, és kihatnak a kontinentális Európára. Természetesen a hatás 

önmagában nem alkot rendszereket, ezért országonként létrejöttek markáns 

eltérések is.  Fontos szerepet játszik az államszervezet organikus fejlődése. Az 

államszervezet organikus fejlődése determinálja a hivatásos közszolgálat 

kifejlődését, mely különböző forrásokból táplálkozik: 

- „a hivatali struktúra és rangok az ősegyiptomi – bizánci-normann 

forrásokból, 

- egy szervezet hivatali lét alapjai a Frank Birodalomból,  

- a középkorból a lovagi eskü és a hozzákapcsolódó bizalom 

- az organikus fejlődés következtében az javadalmak és privilégiumok 

osztogatásán keresztül megvalósuló függetlenség 

- az abszolutizmus az államnak vagy koronának való engedelmességet és 

hűséget 

- Luther elméletéből a bizalom 

- poroszoktól pedig a hivatali réteg elitté válásából”
272

 

 

A zárt közszolgálati rendszerek mellett azonban megjelenik a nyílt 

közszolgálati rendszer is. Az utóbbi elsősorban a kontinensen kívüli 

angolszász területeken nyert teret. Ahogy azt Magyary Zoltán is megemlíti 

művében, 1829-től az Egyesült Államokban a karrierista közszolgálati 

rendszerről áttértek egy, a politikával párhuzamosan mozgó és változó 

személyzeti rendszerre. A karrierista zárt modellben a demokráciát 

veszélyeztető elemeket láttak, ezért Jackson elnök bevezette az új alapokon 

nyugvó rendszert.
273

Ez a rendszer a merit rendszer, mely a köz szolgálóiban 
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nem csak végrehajtókat, hanem politikaformáló erőt is lát, ezért tartós 

hivatalban maradásuk veszélyes a demokratikus elvekre. Azt azért látni kell 

majd, hogy ahogyan a zárt, úgy idővel a nyitott rendszer is felpuhult. Mi sem 

bizonyítja ezt a tény jobban, mint hogy az USA-ban már a közelmúltban is 

létezett karrierista szolgálat, mely elsősorban a szövetségi intézményeknél volt 

jelen és a felső vezetésben.
274

 

Akármelyik rendszert is vizsgáljuk tüzetesebben, vannak közös 

vonásaik és eltéréseik is. A közös vonás, hogy mindkét rendszer államok 

működtetését célozza és vállalja fel feladatként. Teszik ezt eltérő módokon, az 

egyes országok hagyományainak megfelelően. A zárt rendszer kezdetekben 

egy felülről létrehozott, de alulról építkező rendszerként jött létre, mely 

kezdetekben az abszolutista államok közigazgatására volt jellemző. A nyitott 

rendszer a demokratikus állam megmentése céljából „közszolgálati 

váltógazdaságot” valósított meg, ahol a politikai választások eredményétől 

függően nem csak a politikusok, de a hivatalnokok is cserélődtek.  A zárt 

rendszer már ebben a korszakban is egy stabil szociális biztonságot nyújtott, 

míg a nyitott rendszer inkább a manager ideológiához állt közelebb. A 

továbbiakban röviden a két rendszer történeti és ideológiai sajátosságait 

tennénk a fókuszba a megjelölt korszak tükrében. 

 

2.1. A zárt rendszer sajátosságai a korszakban 

 

A középkor elmúltával először elhalványodtak, majd el is tűntek a 

patriarchális kapcsolatok az uralkodó és a közszolgálat között. Ennek a 

kapcsolatnak a hiányát az abszolút monarchiák új felfogással töltötték ki. A 

mai értelemben vett közszolgálat előfutáraként tekinthetünk az abszolút 

monarchiák hivatalnokrendszerére. Megnő a szolgálatvállalók létszáma, 

köszönhetően a szervezeti átalakulásoknak, melyek a területi-helyi szervek 

kialakulásának, és a minisztériumok létrejöttének köszönhető. A személyi 

                                                           
274

 Peters, B. Guy: Administrative traditions and the Anglo-American democracies, in: John Halligan 

(edt.) Civil service system in Anglo-American Countries, Edward Elgar, Cheltenham, UK • 

Northampton, MA, USA, 2003, 17. old. 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



123 

 

szükségletek mellett új tárgyi feltételeket  és eljárásokat állítanak a köz 

szolgálatába. Általánossá válik az írásbeliség. Ezen túl a döntések mellett az 

előkészítő iratokat is írásba foglalják. Ebben a korszakban alakul ki legtisztább 

formájában a karrierista közszolgálat, amely köszönhető annak, hogy a 

hadsereg szervezetét képezi le. Fontos eleme a szintek közötti alá-

fölérendeltség. A XIX. század végére kialakul egy fix bérezés, amely egyrészt 

a stabilitás egyik meghatározó tényezője is. A stabilitás biztosítékaként jelent 

meg az is, hogy ha a köztisztviselő megfelelően végezte munkáját, akkor 

pozíciójából elmozdíthatatlan volt. A rendszer teljes megvalósulását segíti elő 

az oktatás fejlődése, mely lehetővé tette bizonyos jogi-szakmai- és technikai 

ismeretek megkövetelését és a versenyvizsgák bevezetését.  

A „hűséget a hűségért”
275

 elv igen jelentős tényezővé vált, mely az 

állam és a szolgálatvállaló egymáshoz való viszonyát jellemezte. A hűség 

tárgya viszont jelentősen változott az idők folyamán. „Az abszolút állam 

közjóléti célokat szolgáló tisztviselője nélkülözhetetlenségével és ezáltal 

befolyásának növekedésével lassan megszűnt a fejedelem magánalkalmazottja 

lenni. Ahogy magának a fejedelemnek a személye is mindinkább háttérbe 

szorult és az államszerv jellegét öltötte magára, úgy lett a tisztviselőből is a 

fejedelem szolgálójából az állam szolgája, a hűségi kötelék már nem csak a 

fejedelemhez, hanem az államhoz, az állameszméhez a Staatsidee-hez is 

fűzi.”
276

 A szolgálatvállaló a mindenkori vezetésnek tartozik hűséggel, 

függetlenül annak politikai törekvéseitől. A későbbiekben majd ez 

eredményezi a zárt közszolgálattól való elfordulást is.
277

 Ebben az elvben 

gyökerezik egy másik fontos elv, a politikától való semlegesség.   A politikai 

semlegesség, pártatlanság követelménye a második világháború után eltelt fél 

évszázadban egyre erősödő tendenciaként jelentkezik.
278
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A zárt rendszerek kialakulása – a később kifejtésre kerülő főbb 

jellemzők ellenére- országonként, illetve kultúrkörönként eltér. Míg a porosz-

német rendszerben az arisztokratikus jelleg dominált, amely a felülről 

szerveződésben jelentkezett, addig Franciaországban az alulról szerveződés a 

jellemző. A polgárságból és a középső-felső osztályból nyerte bázisát, akik az 

elit szintjét kívánták elérni.
279

 

Az átalakuló közszolgálat fejlődésében jelentős kulcskérdésként 

jelentkezett az egységes kodifikáció, a felgyülemlett pragmatika egységbe 

foglalása. Ez kifejezetten igaz a zárt közszolgálati rendszerekre. Vannak 

államok, mint a korabeli Magyarország, ahol ugyan tervek voltak rá, de 

valahogy sosem jött össze.
280

 De akadt néhány olyan ország is, ahol az 

egységes közszolgálat megvalósítása igenis a realitást jelentette a ’30-as ’40-

es évekre. Természetesnek vehető, hogy az egységes törvénykezés egyik 

megvalósítója a Német Birodalom volt. A stabil porosz alapokon kifejlődött 

közszolgálat rövid organikus fejlődése az Allgemeines Landrecht-től a már 

említett weimari alkotmányon át az 1937-es egységes birodalmi közszolgálati 

törvényig. Azt persze hozzá kell tenni, hogy a jogszabály létrejöttéhez egy 

olyan politikai közeg társul mely, abszolutista és centralizált felfogású. De úgy 

vélem, magát a jogszabályt nem szabad feltétlenül a Harmadik Birodalom 

ideológiájával azonosítanunk, és igenis tekinthetjük mérföldkőnek a 

közszolgálati szabályozásban. Többek között olyan kérdésekkel is 

mélyrehatóan foglalkozik, hogy a szolgálatadó személye hogyan határozható 

meg, de részletes leírást ad a tisztviselővel szembeni követelményekről is. A 

mai magyar megoldáshoz hasonlóan a korabeli jogszabály a kinevezés 

szabályai között határozza meg, hogy ki is lehet tisztviselő. Két féle 

feltételrendszert határoz meg a törvény, ugyanis létezett élethosszig tartó 

kinevezés, a kinevezés általános formája. Az általános feltétel az, hogy valaki 

német vagy rokonvérű legyen, és ha házas, akkor a házastársa is hasonlóan 

német vagy rokonvérű legyen. Ha azonban zárójelbe tesszük (nem 

elbagatellizálva ezt a kitételt sem), és a további alapelvekre fókuszálunk, 
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akkor azt láthatjuk, hogy az lehet tisztviselő, aki birodalmi állampolgár. Az 

állampolgárság mellett szükséges volt, hogy a hivatali pályához előírt 

szakképzettséggel rendelkezzen, „akinek személye biztosítékot nyújt arra, 

hogy a nemzetszocialista államért bármikor síkraszáll”
281

 Ha kicsit átalakítjuk 

ezeket a követelményeket, és lehántjuk róla a politikai és ideológiai felhangot, 

azokat az alapkövetelményeket kapjuk meg, melyek általában ma is egy 

közszolgálati kinevezés alapfeltételei: állampolgárság, szakképzettség, hűség. 

Fontos, hogy már nem csak az alapfeltételek, hanem az életkori határok is 

lefektetésre kerültek. Tisztviselő ugyanis a 21. életévét betöltött személy 

lehetett, az élethossziglani kinevezést pedig az a 27. életévét betöltött férfi és a 

35. életévét betöltött nő kaphatott, aki a próbaszolgálatot sikeresen letöltötte és 

az előírt vizsgákat letette.
282

 

Ha valaki megfelelt az összes előírt feltételnek, akkor kinevezéssel jött 

létre a jogviszonya, mely a korabeli felfogáshoz igazodóan egyoldalú közjogi 

aktus volt. Azonban nem ennyire vegytiszta a kép sem a korabeli 

Németországban, sem más zárt karrier rendszerű országokban. Azért sem 

egyszerű a kérdés, mert ebben a korban is megjelentek olyan feladatrétegek, 

amelyeket egy közszolgálati szervnél kellett ellátni, de nem közhatalom 

birtokában. A terebélyesedő közigazgatásnak rengeteg olyan „másodlagos” 

feladata is megjelent, ami nem tartozott ugyan a szolgálatadó profiljába, de 

valamilyen szinten működéséhez mégis elengedhetetlen volt. A mai 

rendszerekhez hasonlóan az alkalmazottak egy része „közalkalmazottként” 

teljesített szolgálatot, magánjogi alkalmazottként. A hivatali és a magán 

alapon szolgálatot vállaló alkalmazottak közötti határ eléggé elmosódott volt 

az adott korszakban. Ennek vizsgálata német nyelvterületen már akkor sem 

minősült újdonságnak, ugyanis az 1805-ös bajor közszolgálati törvény volt az 

egyik első, mely a munka – és közszolgálati jog differenciálásának 

alternatíváját felvázolta fejlődése során.
283

 Ez igaz a mai viszonyok között is. 
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Elég utalnunk a magyar terminológiában az ún. fizikai alkalmazottak, vagy 

ügykezelők személyi körére. De a korabeli német közszolgálatban is a 

Beamter és az Arbeitsnehmer im öffentlichem Dienst kategória párosra. De 

míg a német rendszerben többé-kevésbé következetes volt a szétválasztás, 

addig itthon még a mai szakirodalomban sincs egyetértés. 

A korabeli magyar szakirodalomban azonban a némethez hasonló 

megoldások jelentkeztek, és a korszak követelményeinek megfelelően 

különítették el a szerződéses alkalmazottakat és a kinevezett közszolgálókat. 

Természetesen átfedésekről itt is beszélhetünk majd.  

Röviden összefoglalva egy, a hadsereg hierarchiájához hasonló 

szolgálati utakra és alá-fölérendeltségre építő hivatali rend valósult meg, mely 

az idők folyamán némileg felpuhult. Több korábbi szakrális és formális 

hagyomány őrzője a hivatali lét, mely megköveteli bizonyos személyi és 

szakmai feltételekkel való rendelkezést. Olyan karrier-rendszerű szolgálattípus 

alapjait ismerhettük meg, mely kiemelten kezelte a hivatalnokok szociális 

biztonságát és viszonylagos stabilitását. A korábbi korszakhoz képest a privát 

közszolgálat átalakult egy hivatalos közszolgálattá, melyben nem az uralkodó 

a lojalitás másik oldalán lévő, hanem az állam, amit képvisel.  Egy 

bürokratikus elveken működő és felépülő államgépezet alakul ki, mely a 

francia burel és bureau szavakból ered. A bürokrácia kialakulása lényegében 

az ügyek írásbeli intézésével párhuzamosan megjelenő és fejlődő 

államszervezési mód, melynek sikeréért Max Weber szerint a papok, a 

humanista műveltségű irodalmárok, az udvari nemesség, ill. az angol gentryk 

és az egyetemet végzett jogászok játszottak fontos szerepet.
284

Természetesen 

sok más hatás is jelentkezett a gyarmati igazgatás megszervezésén túl, az 

állam szociális szerepén át, az új igazgatási feladatok megjelenéséig. Rengeteg 

befolyásoló tényező alakította ki a bürokratikus állam modellt, melynek egyik 

alapja a nyugati világ racionálódása volt. Ehhez kapcsolódóan Weber több 

bürokrácia felfogást is elismer. Számunkra azonban az elméleteknek azon 

szelete a releváns, mely a bürokráciát működtető hivatalnokkal foglalkozik. 
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Weber szerint a bürokratikus uralom ott valósul meg a legtisztább formában, 

„ahol a hivatalnokokat nem választják, hanem kinevezik. Az ilyen szervezetben 

dolgozó hivatalnokok fő jellemzője Weber szerint az, hogy (α) „személyükben 

szabadok, csak ún. dologi [ti. az elöljáró személyéhez nem kötött] hivatali 

kötelességeknek engedelmeskednek, (β) rögzített hivatali hierarchiában 

helyezkednek el, (γ) hivatali hatáskörük rögzítve van; (δ) állásukat 

képzettségük alapján alkalmazzák, s nem választják őket, (ζ) fix fizetést kapnak 

pénzben, s a fizetést elsődlegesen a hierarchián belül elért rangnak és ezen 

kívül az állással járó felelősségnek megfelelően állapítják meg, (η) hivataluk 

jelenti az egyedüli vagy főfoglalkozásukat, (θ) az előttük álló hivatali 

pályafutás a szolgálati időnek vagy a teljesítménynek vagy mind a kettőnek 

megfelelő, s a hivatali elöljáró ítéletétől függő előmenetelt jelent, (ι) teljes 

mértékben „e vannak választva az igazgatás eszközeitől”, és „nem 

sajátíthatják el hivatali állásukat”, végül (κ) „szigorú és egységes hivatali 

fegyelem és ellenőrzés alatt állnak”
285

 

Észlelhetjük azt, hogy a Weber által ideálisnak elképzelt hivatalnok 

típus, mely az ideális állam működésében vesz részt, jelentős mértékben 

hasonlít a kialakult hivatásos közszolgálat szerveire, elveire és működésére. 

Hűség, szakértelem, racionálódás kulcsszavak mentén kialakulva és fejlődve. 

Előfordul, hogy az idill nem találkozik a valósággal és magát közigazgatást és 

a benne dolgozókat személytelennek érezzük, akik a rutinjaik foglyai. Ez 

abból a szempontból nem véletlen, hogy ez a rendszer nem feltétlenül követeli 

meg az említett kreativitást, és a megszokások rabjává téve a közszolgálót 

kiszolgáltatja az államnak, mint szolgálatadónak. Ebből fakadt a zárt 

rendszerek legnagyobb válsága, mely minden zokszó nélkül kiszolgálta a 

hitleri Németországot. Ezt követően az akkori közigazgatás-tudományt a 

rendszer újragondolására késztette ez a tény.  
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2.2.A nyitott rendszerek kialakulása és jellemzői 

 

A nyitott közszolgálati rendszerek az állam működtetésének az 

angolszász országokban megjelenő változata. Ezekben az államokban nem 

karrier rendszerű hivatalnoki réteg épült ki, hanem egy váltógazdaságra 

alapozó irányítási rendszer, mely igazodik a politikai váltógazdasághoz. 

Jackson amerikai elnök vezényletével 1829-ben vezették be a négyévenkénti 

megbízatási rendszert. A karrierrendszerben ugyanis a demokráciát 

veszélyeztető tényezőket láttak. Angliában 1883-ban, az USA-ban 1885-ben 

állították fel a Civil Sevice Comission-t, ami a merit rendszer hivatalos 

megjelenését jelenti.
286

 Jackson elnök elítélte a rögzült bürokratizmust, éppen 

ezért egyrészt az állam minimalizálására törekedett. Meglátása szerint a 

határozott idejű megbízatások és cserék biztosítják azt, hogy nem alakul ki a 

korrupció, mivel a hivatalnokok nem kényelmesednek bele pozíciójukba.
287

A 

Jackson által éltre hívott rendszer azonban egy zsákmányrendszerré alakult át.  

A zsákmányrendszer eredménye pedig, egy a politika által kialakított 

klientúrán alapuló közszolgálat. Ennek rendbetételét célozta meg a Pendelton 

Act. A törvény fő elve egy duális közszolgálat létrehozása volt, mely a 

politikai pályára és a közalkalmazotti szférára épült. Mindezek mellett a 

felduzzadt hivatalnoki réteg csökkentése is célként jelentkezett.
288

 

Természetesen, ahogy ez a világon mindenhol történik, beindult egy 

jojó effektus, és több hivatalnok került be a rendszerbe, mint amennyit 

leépíteni szándékoztak.  

A nyitott rendszereknek egy enyhébb formája alakult ki a Nagy- 

Britanniában. Ha nem is a zárt rendszerek hazájaként tekintünk rá, de inkább a 

zártabb modellek közé tartozik.
289

 Az persze kétségtelen, hogy ez a zártabb 
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karakter elsősorban az USA közszolgálati rendszeréhez kacsolódóan 

értelmezhető. A brit rendszer alapja a magánigazgatásban való gyökerezés. Ez 

a fajta közszolgálati rendszer az asszimilációs rendszerek közé tartozott, 

hiszen nem volt jelentős eltérés a magánalkalmazottak és a közjogi 

alkalmazottak között.
290

 Jellemző módon a munkajogi szabályozás érvényesült 

a viszonyokban egész végig. Ennek egyik legfőbb oka, hogy a közigazgatási 

jog nem kapott önálló szabályzást, a meglévő gyarmatrendszer ellenére 

sem.
291

Ezt jól bizonyítja az 1931-ben napvilágot látott Tomlin jelentés, mely 

meghatározta a köztisztviselő fogalmát. E szerint a közszolgálat dolgozói a 

„Korona azon szolgái, akik nem töltenek be politikai vagy bírói hivatalt, 

polgári alkalmazásban állnak és illetményük folyósítása teljes egészében és 

közvetlenül a Parlament által megszavazott pénzalapokból történik.”
292

 A 

válság hatására életre hívott bizottság feladata a közszolgálati szektor újra 

szervezése volt. Mindezek mellett a hosszú távú elemzések is előnytelen 

prognózisokat mutattak, és így egy jelentős szerkezetváltáson kellett volna 

átesnie a közszolgálati szférának. A helyzetet nehezítette a háború utáni 

helyzet, így a Tomlin jelentés nem tudta elérni a kívánt hatást. Vannak olyan 

szerzők, akik védelmükbe veszik ezt a dokumentumot, annak mai helyzettel 

való nehezen összehasonlítható volta miatt.
293

 

Mindezek mellett le kell szögeznünk azt is, hogy a nyílt rendszerek 

kezdeti korszakában a politika jelentős befolyást tett magára a közigazgatásra, 

hiszen így nem a megfelelő tudással rendelkezők domináltak a 

szervezetrendszerben, hanem a hithű pártkatonák. Azt is hozzá teszi Magyary 

Zoltán, hogy politikai befolyás annak ellenére, hogy a nyílt rendszerek sajátja, 

olyan államszervezeti formákban is erősen hatottak, mint a bürokrácia 

hazájaként ismeretes Franciaország.
294
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A brit közszolgálat azonban nem csak egymás melletti rétegekben 

értékelhető, hanem történeti fejlődésében is. A szakirodalomban ugyanis az 

1919-1970 közötti időszakot a klasszikus modell korszakának 

nevezik.
295

Jellemzően ebben a korszakban a szuverén munkáltató ideológiája 

úgy fejeződött ki a common law szabályokban, hogy az nem kötelezően a 

koronához kötődött. Kivételt képeznek az előbbiek alól a korona szolgálói, 

ahol nem érvényesültek azok a garanciális elemek, melyek a munkafeltételeket 

határozták meg. A korona szolgálói így olyan különleges státuszt töltöttek be, 

akikre nem munkajogi szerződések vonatkoztak, sőt a bíróság által kimunkált 

és számon tartott kollektív szerződéses elemek sem épültek bele ebbe az 

individuális „munkaviszonyba”. Azt azért meg kell említeni, hogy nem 

minden közszolgáló a korona szolgálója. Azokra a közalkalmazottakra, akik 

nem közvetlen a koronát szolgálják, érvényesülnek a kollektív jogok és a 

magánjogi jogelvek is. A tradicionális modell jellemzőjeként értékelik többen 

az ún. extra legal advantages kifejezést mely olyan kedvezményrendszert 

feltételez, amely csak a közszolgálatra jellemző attól függetlenül, hogy épp a 

korona szolgálóiról, vagy épp más közszolgákról beszélünk.
296

A tradicionális 

közszolgálat lényegében különbözött a privát munkajogi rezsimtől. Eltérő volt 

a jogviszony tárgya, sokkal korlátozottabb volt a közszolgák helyzete is.  Ami 

a legnagyobb különbség, hogy a szuverénmunkáltató fogalmába 

beleilleszkedett az állam fogalma is.
297

 Az állami szolgálat egy jelentős része 

privátjogi alapokon nyugszik, kivéve a korona szolgálóit.  

Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államokban is további változások 

következtek be a közszolgálatban. A változások lassan mentek végbe. Több 

indoka is volt. Ezek közül az egyik, hogy a zsákmányrendszer idején volt 

olyan főosztály, mely 89%-ban kicserélődött. 

Ezzel párhuzamosan a munkajog vizsgálata is szükségessé válik. Azt 

hozzá kell tenni, hogy a szakirodalmi források ténylegesen munkajogról az 
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1950-1960-as évektől beszélnek.
298

 Természetesen történetiségében itt is 

jelentkezik egy fejlődés, mely a feljebbvaló – szolgáló
299

 viszonyából indul ki. 

A korai jogalkotás (elsősorban középkori) meghatározta az alattvalók 

munkavállalással kapcsolatos viszonyait, mely alapján a békebíró saját maga 

határozta meg fix módon a munkavégzési kötelezettségek ellenértékeként járó 

bért.
300

 Ez a felfogás még az 1800-as évek végéig tartotta magát, mely szerint 

ezekben a viszonyokban nincs szükség szerződésre, hogy a jogviszony 

létrejöjjön. A helyzeten a trade unionok megjelenése és erősödése változtatott 

ugyan, de ez hosszú ideig tartott. A Master and Servant Act- et sokáig nem 

lehetet hatályon kívül helyezni, aminek egyik oka a szerződéses szabadság 

fogalmának fejlődése, és bizonyos esetekben civil jogi szankcionálása volt. Ez 

az időszak ez explicit és rugalmas szerződéses jog szabályozásának időszaka 

volt. A flexibilitás annyira tágan értelmezhető volt, hogy a szerződés 

megkötése pillanatában lényegében sem a munkavállaló, sem a munkáltató 

nem volt tisztában azzal, hogy mit kötnek ki.
301

 Illetve ez annyiban nem igaz, 

hogy a munkáltató esetleg a hatásait nem tudja pontosan felmérni, de mivel 

szélesen volt meghatározva a szabályalkotási lehetősége, így a jogviszony ura 

maradt végig. A szerződések tartalmi elemeinek a kidolgozásában a bírósági 

joggyakorlatnak volt nagy jelentősége.  

 

2.3. A magyar jog fejlődése és alakulása 

 

A karrier rendszerű közszolgálat hazai kialakulására jelentős hatással 

volt, hogy Magyarország az akkori Habsburg Monarchia részét képezte, így 

közvetve-közvetlenül érték az osztrák államszervezési elvek, melyek több-

kevesebb ellenállást váltottak ki az emberekből. Azt már korábban is 

említettük, hogy a hivatalos közszolgálat kialakulásának kezdeti időszaka a 

felvilágosult abszolutizmushoz köthető, így a tényleges magyar jogfejlődés 
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vizsgálatát II. József rendelkezéseivel és törekvéseivel kezdenénk. II. József a 

korábbi korokhoz képest eltérő, reform elképzelésekkel rendelkező uralkodó 

volt, aki az állam szervezését és felépítését is sajátosan képzelte el. Ennek a 

kívánalmának két pátensben
302

adott hangot. Az első pátens Hazafi Zoltán 

szerint egy nyílt levélként fogható fel, mely megfogalmazta azokat a 

kívánalmakat, amelyeket egy köztisztviselőnek meg kellett testesítenie. A 

magyarországi közigazgatás azonban teljes mértékben közömbös maradt a 

császár által megfogalmazott ideáltípussal szemben. Az eredmény 

elmaradásának hatására a második pátens egy sokkal szigorúbb, sokkal 

kevesebb mozgásteret biztosító rendelkezés lett. Tényleges változás, illetve 

tényleges fejlődés azonban így is reformkor és a dualizmus időszakára tehető. 

Abban mindenféleképpen egyetértek Horváth Istvánnal, hogy az állam kettős 

szerepe egyfajta privilegizált helyzetet teremtett egyes közszektorokban, mivel 

több és jelentősebb állami szabályozás jellemezte ezeket, mint a 

magánszektort.
303

 Azt mindenféleképpen hozzá kell tenni, hogy ennek ellenére 

nem alakult ki teljesen koherens szabályozás a közszolgálat területén sem, sőt 

egy szétaprózódó szabályanyagról beszélünk, ami folyamatosan és lassan 

formálódott. Sőt, elöljáróban azt is hozzá kell tenni, hogy jogszabályi szinten 

egyáltalán nem alakult ki koherens rendszer, mint ahogy egy hiányzó 

darabokkal rendelkező puzzle sem tudja a teljes képet megmutatni. Ez 

azonban nem akadályozza meg azt, hogy egy viszonylagosan egységes 

pragmatika rajzolódjon ki a történeti elemzésünk végére. 

 Az 1848-49-es reform jogalkotás ténylegesen meghozta azt a minőségi 

változást, amikortól ténylegesen is a köz szolgálóiról lehetett beszélni. Ebben 

jelentős szerepet játszott az államhatalmi ágak szétválasztása.
304

Az 1848. évi 

XXIX. tc. azt fogalmazza meg, hogy a kormány kinevezésén alapuló hivatalok 

létrehozása kell, hogy megvalósuljon. A törvény címe ezért némiképp 

félrevezető, ugyanis az előbbi reform gondolat ellenére nem fogalmazza meg, 
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hogy egyáltalán kikkel fogják feltölteni ezeket a hivatalokat. A hivatalnokra, 

illetve tisztviselőre vonatkozó általános meghatározások a dualizmus későbbi 

korszakának jogalkotásában jelentkező meghatározás. Ebben a tekintetben a 

leginkább irányadó és összeszedett szabályozás az 1874-ben kiadott Pénzügyi 

Szolgálati Szabályzat. A szabályzat fogalom-meghatározásai között 

megkülönbözteti az államtisztviselőt, az altisztet és szolgát.  

A Szabályzat alapján államtisztviselőnek minősül, aki a kinevezési 

joggal felruházott hatóság által a törvényileg megállapított fizetési 

osztályokban felsorolt állások egyikére kineveztetik, hivatásos esküt tesz és az 

állam igazgatásában vagy az államvagyon kezelésében részt vesz.
305

 A 

fogalom több olyan elemet is tartalmaz, mely a mai joggal analóg módon 

közelíti meg a szolgálat lényegi elemeit. A kinevezésre jogosult személy vagy 

maga az uralkodó volt, mint az állami hatalom legfőbb letéteményese, vagy az 

általa felhatalmazott és kinevezési joggal felruházott személy.  

Természetesen az uralkodó nem lehetett ott mindenhol, és az 

államgépezetében is defektusokat okozott volna, ha a Monarchia minden 

egyes hivatalnokát neki kellett volna kineveznie. Az akkori államformától, ha 

némileg el is tekintünk az állami főhatalom azon gyakorlásának, amely a 

végrehajtó hatalom tagjainak kijelölését jelenti, már akkoriban is létezett egy 

közvetlen és közvetett formája attól függően, hogy az állami gépezet mely 

szintjéről beszélünk.  

Az államtisztviselőt a törvényileg meghatározott és felsorolt fizetési 

osztályok egyikébe sorolták be. A fizetési osztályok és fokozatok a 

közszolgálati jognak mai napig is elemei, és a bérezés alapját képezik. A 

szolgálatadó kötelezettsége, hogy a közszolgálót (függetlenül attól, hogy 

melyik szektorról beszélünk) végzettségének megfelelően és szakmai 

tapasztalatai alapján besorolja a bértáblába.  

Az államtisztviselő jogviszonya nem pusztán a kinevezéssel, mint 

egyoldalú jogviszonnyal jön létre, hanem szerves részét képezi az eskü, melyet 

a hivatalnokok a mai napig letesznek. Az eskü szerepe abból fakad, hogy a 
                                                           
305

 Ladik Gusztáv: A közszolgálati alkalmazottak jogviszonyai, Pesti Könyvnyomda 

Részvénytársaság, Budapest, 1908, 1. old. 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



134 

 

hivatalnok az állam, akkoriban az uralkodó egyfajta megtestesítője is, és mint 

olyan, feltétlen hűséggel kell rendelkeznie. Mára inkább formális és szakrális 

jellege van, de a közszolgálati jogviszony szerves elemét képezi. 

Természetesen, bármennyire is széles körben alkalmazandónak tekintették 

akkoriban, és tekintjük mai szemmel is a Pénzügyi Szolgálati Szabályzatot, el 

kell mondanunk, hogy nem volt egyeduralkodó. Ez eredt abból is, hogy a 

korábban említett töredékes jogszerkezet kedvezett a szektoriális 

szabályozásnak. A Pénzügyi Szolgálati Szabályzat fogalmát egy általánosan 

alkalmazható ius generalisnak tekinthetjük, és minden ehhez képest lex 

specialis, ami az adott jogviszonyban lerontja a korábbit. A sokszínűség 

azonban nem csak az egyes közszolgálati szektorok számából adódik, ugyanis 

általánosan megközelített definíciókból is akad több is ebben a korszakban. 

Ezeknek a megfogalmazásoknak elvileg más-más volt a funkciója, de jelentős 

hatással voltak az akkori közszolgálat egészére. A fent említett közigazgatási 

jogi aktuson kívül a Csemegi-kódex tartalmazott egy általános 

megfogalmazást, mely a közhivatalnoki minőséggel és fogalommal 

foglalkozik. A törvény magyarázatként használja a fogalmat „A hivatali és 

ügyvédi bűntettek és vétségek”-ről szóló XLII. fejezetben: 

„Közhivatalnokoknak tekintendők azok, kik az állam közigazgatási vagy 

igazságszolgáltatási vagy valamely törvényhatóság, vagy község hatósági 

teendőjének teljesítésére hivataluknál, szolgálatuknál, vagy különös 

megbízatásuknál fogva kötelezvék; ugyszintén azok is, a kik az állam, 

törvényhatóság, vagy a község által közvetlenül kezelt közalapitványoknál, 

kórházaknál, tébolydáknál mint felügyelők, orvosok, hivatalnokok vagy 

szolgák vannak alkalmazva.” 

Csemegi Károly értelmezése szerint önmagában az alapozza meg a 

hivatalnoki létet, hogy az adott személyt a jogszabályoknak megfelelően a 

kinevezésre jogosult személy nevezze ki.
306

 A kinevezés jogszerűségén túl a 

büntetőjogi gyakorlat szélesebben értelmezendő, mint a Pénzügyi Szolgálati 

Szabályzat által meghatározott. Csemegi szerint ugyanis a hivatali 
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bűncselekmények vonatkozásában a bíráskodással, ítélkezéssel foglalkozó 

személyek is ebbe a fogalomkörbe tartoznak. A korabeli jogtudomány 

azonban nem ragadt le a szimpla nyelvtani és formai kritériumoknál. A 

hivatali bűncselekmények elkövetése szempontjából nem állította fel 

kritériumnak sem a kinevezést, sem a választást. Így lényegében minden olyan 

személy hivatalnokként kezelendő, aki valamilyen állami szolgálatban van, 

függetlenül annak formai kritériumaitól.
307

A büntetőjogi felfogás sokkal 

szélesebb értelemben alkalmazható, mely az állam büntetőhatalmának előtérbe 

helyezésével párhuzamos volt.  

Véleményem szerint, még ha explicit módon nem is került kifejezésre, 

a szerződéses állami szolgálatvállalókra is alkalmazható fogalmat alkotott meg 

Csemegi Károly. Különös jelentősége van annak is, hogy a közszolgálattal 

kapcsolatos jogszabályok neutrálisan fogalmaznak. A neutrális 

megfogalmazás azonban önmagában nem lenne elégséges a haladó szellemű 

azon felfogáshoz, mely engedélyezi nők bizonyos mértékű foglalkoztatását a 

hivatalnoki szektorban. Ezzel kapcsolatosan a Pénzügyi Szolgálati Szabályzat 

kiemeli, hogy amennyiben nőt alkalmaznak egy pozícióban, úgy a férfiakkal 

azonos jogok és kötelezettségek illetik.
308

 

A felvázolt fogalmakból is látható, hogy a hivatalnoki, közhivatalnoki 

jogviszony a közjogi megközelítésből volt meghatározható az első korokban. 

Ha fel is merült a magánjoggal való kapcsolata, ahogy azt Horváth Árpádnál is 

láttuk, egyszerű tagadásban lett lezárva. Ehhez csatlakozott Concha Győző 

azon álláspontja, ami csak a magánjogias jelleg látszatát ismerte el, de a 

közszolgálati jogviszony tartalma alapján elképzelhetetlennek tartotta hogy ne  

közjogi kategóriaként elemezzék: „A hivatali viszonyban rejlő kölcsönös 

jogok és kötelességek ugyanis függetlenek a viszonyba kerülők akaratától; a 

hivatal czéljából, a törvényekből folynak s szerződési határozmányokkal sem 

nem módosíthatók, sem ki nem egészíthetők, az illetőt egy kiváltságos rendnek, 

karnak tagjává teszik, társadalmi állást (status) adnak neki.”
309

 Meglátása 
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szerint a szerződéses jelleg vitatásának az „északamerikai” államok esetében 

lenne lehetőség, ahol a hivatalnok nem áll a magyarhoz hasonló közjogi-, 

büntetőjogi-, és fegyelmi kontroll alatt.
310

Ennek vizsgálata a korabeli magyar 

jogalkotásban azért is bír jelentőséggel, mert ez a kezdeti merev elhatárolás 

fokozatosan kezdet, ha nem is átalakulni, de elhalványodni. Ez az állítás 

véleményem szerint akkor is igazolható, ha az 1937. évi XXI. tc. a 

munkaviszony egyes kérdéseinek szabályozásáról kifejezetten kiveszi a 

közszolgálati jogviszonyt a munkajog hatálya alól.
311

 Az említett törvénycikk 

részben párhuzamba állítható a hatályos Mt-vel, mely lényegében 

hallgatólagosan zárja ki a közszolgálati jogviszonyokat a saját hatálya alól.  

Éppen azért, hogy a két terület kapcsolatáról pontos képet kapjunk, 

szükséges a két szolgálati viszony korabeli összehasonlítását is megvizsgálni, 

hogy eljuthassunk a Magyary Zoltán által is vizsgált másodlagos közszolgálati 

jogviszonyig és a közszolgálati munkaszerződésig.
312

 

A korabeli munkajog (szolgálati jogviszonyok) szabályozása legalább 

annyira töredékes volt, mint a vizsgált közszolgálati pragmatika. Egységes 

kódex már csak azért sem volt található, mert a szolgálati jogviszonyok 

elsősorban a polgári jogi kötelmek között kerültek tárgyalásra. Erre a 

töredékes szabályozásra utal Szladits Károly is, aki megemlíti, hogy külön 

törvény vonatkozott a cselédekre, mezőgazdasági munkavállalókra és egyéb 

más szolgálatvállalói rétegre. Hozzáteszi azt is, hogy a munka jogviszonyai 

elsősorban azon foglalkozásokat foglalják magukban, amelyek nem a 

köztörvényi, hanem a kereskedelmi jog körébe tartoznak.
313

 Ez a kijelentése 

lényegében parallel Magyary Zoltán, Horváth Árpád és Concha Győző által 
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képviselt állásponttal. Mivel a maihoz hasonló megfogalmazást sem tudunk 

fellelni a korabeli jogszabályokra, hogy ki is az a munkavállaló, érdemes a 

tudomány megfogalmazásából kiindulni. Szladits szerint a munkavállaló 

többnyire gazdaságilag függő és társadalmi tekintetben is alárendelt 

helyzetben van a munkaadóval szemben.
314

 Álláspontja szerint a dolgozat 

korábbi részében már kifejtett gazdasági függőség jellemzi a munkaviszonyt. 

Éppen ezen kiszolgáltatott viszony miatt fontos, hogy a munkavállaló érdekeit 

a jog bizonyos kényszerítő oltalmi szabályokkal védi. Ezen szabályok jelentős 

része az ipartörvényekben és a speciális szolgálati jogviszonyról szóló 

törvényekben voltak megtalálható.
315

 

Fontos annak a vizsgálata is, hogy a korabeli jogtudomány a 

munkajogot, a mai francia felfogáshoz hasonlóan, a római jogi alapú locatio 

conductio jogviszony elemeként értelmezte. Ebből kifolyólag a munkavállaló 

a munkáját adta bérbe, így ez igazodott a korszakban nagy hatást gyakorló 

gazdasági függőséggel. Ehhez kapcsolódóan egyes források 

megkülönböztették a „nyers munkaerőt”, a képzettebb munkaerőt, a különös 

képzettséggel járó munkaerőt és az „ész szüleményei” tekintetében kötött 

szerződéseket.
316

 A munkavállaló ebből a szempontból az a személy, aki a 

magánjog és a kereskedelmi jog keretei között függőségi viszonyt vállal egy 

másik személy (természetes vagy jogi) szolgálatában, melynek célja a 

munkavégzés. A munkavégzés szempontjából majdnem hogy irreleváns a 

személy tulajdonsága, életkora és neme. Természetesen idővel megjelentek 

azok a korlátozások, melyek a gyermekkorú és fiatal munkavállalókra, 

valamint a női munkavállalókra vonatkoztak. Nem érvényesültek azonban 

olyan kategorikusan az életkori határok, mint a hatályos Mt.-ben. Ebben a 

korszakban a 12 éves gyerek is ugyanolyan munkaerőnek számított szinte, 

mint a felnőtt. A nők vonatkozásában beszélhetünk olyan szinten 

szabályozásról, hogy csak bizonyos női szakmákban ismerték el 
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munkaképességüket, így talán még szűkebb keretek között, mint a 

közszolgálati szabályok.   

Ha ennek a korszaknak a szabályozása alapján kellene a dolgozat egyik 

központi kérdését megválaszolnunk, akkor azt mondhatnánk, hogy a 

munkavállaló, mint gazdasági munkavállaló létezett, akinek számos 

különböző szolgálati jogviszonyait szabályozták, és aki lényegében magánjogi 

szerződés útján látta el a feladatát. Természetesen maga a jogélet is felismerte 

a specialitásokat, annak az igényét, hogy a munkaviszonyokra általánosabb 

érvényű jogszabályokat is megfogalmazzon. Ezeket azért is kell kiemelni, 

mert a foglalkoztatási jogviszonyok másik pólusa maradt a közszolgálati 

jogviszony, mely szintén töredezett volt ugyan szabályozási értelemben, mégis 

beszélhetünk egységes pragmatikáról. Ennek az egységes pragmatikának 

részét képezte a jogviszonyok keletkezése is. Ha a szolgálati munkaviszonnyal 

összefüggő jogviszonyok esetében a szerződést emeltük ki, itt a kinevezést 

kell elsősorban kiemelni. Önmagában már ez a keletkeztető motívum is 

kijelöli az egyes szolgálati jogviszonyok szerepét és helyzetét. A gazdasági 

munkaviszonyokban a felek szerződést kötöttek, melyek esetében nem mindig 

érvényesült a formakényszer. Ezen szerződések értékeléséhez hozzá kell tenni, 

hogy nem mindig érvényesült formakényszer, így akár sokszor szóban is 

megköthetők voltak. Azonban nem hogy csak forma, de sokszor tartalmi 

kényszer sem érvényesült, így mondhatjuk azt, hogy számos esetben formátlan 

módon, a felek által meghatározott tartalommal voltak köthetők. Ebben az 

időszakban a szerződéses liberalizmus elvét hirdették a jogirodalomban, ami a 

felek teljesen szabad megállapodásán alapult, de szerencsére voltak bizonyos 

korlátok. Ezeket a garanciákat, melyek a munkáltató szempontjából inkább 

korlátok, elsősorban az ipartörvényekben, az egyes szolgálatra vonatkozó 

törvényekben és az 1937. évi XXI. tc.-ben fogalmazódtak meg. Ezzel szemben 

a hivatalnoki jogviszony keretében közvetve vagy közvetlenül állami 

szolgálatról beszélünk, melyben az állam, mint szolgálatadó kevésbé 

korlátozott. Magyary Zoltán korábban idézett művében a szolgálati 
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jogviszonyokat a szolgálatadó szempontjából is osztályozza. Rendszerezése 

alapján megkülönböztették az: 

- állami hivatalnokok 

- vármegyei, városi hivatalnokok 

- községi és köztestületi hivatalnokok 

- közüzemi hivatalnokok
317

csoportját 

Az alkalmazás szempontjából mindegyik jogviszony kinevezéssel vagy 

választással jött létre. A kinevezés ebben az időszakban még ténylegesen is 

egyoldalú jogi aktus volt, melyre a szolgálatvállalónak semmilyen ráhatása 

nem volt. A kinevezést az egyes szolgálatokat meghatározó törvények 

önállóan szabályozták. A kinevezések sok esetben hivatali vezetőpozíciók 

betöltését szolgálták.
318

 A kiválasztás pedig inkább a nemességnek 

adományozott önkormányzati pozíciókban öltött testet.  A választás a 

vármegyékhez kötődést fejezte ki, míg a kinevezés az „állam” emberévé tette 

a kinevezett hivatalnokot.
319

 Ezt fejezi ki lényegében Concha Győző azon 

meglátása is, mely szerint „A hivatali kötelességérzet ugyanis két forrásból 

táplálkozhatik. A hivatalnoknál a külön hivatás, az önkormányzati 

tisztviselőnél, az önkormányzati test tagjánál (községi, megyei bizottsági tag) a 

fokozott hazafiság érzetéből.”
320

 Azonban bármelyik keletkezési módot is 

tekintjük át, állami, de legalábbis közakaratból táplálkozó felhatalmazás 

alapján megvalósított jogviszony létesítésről beszélhetünk. 

Azért is szükséges kiemelni az állami akarat egyoldalúsága és a 

szerződéses szolgálati jogviszonyok közötti különbséget, mert ha csak a fő 

irányvonalakat néznénk meg, azt hihetnénk, hogy nem volt átmenet a két 

szolgálati forma között. Ez azonban nem teljesen igaz. Magyary Zoltán 1942-

es művében
321

 részletesen kifejti a közszolgálatban szerződéses jogviszonyban 

foglalkoztatott személyekre vonatkozó ismérveket. Ezen jogviszonyok 
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ismertetésénél én is ezt tekintem kiindulópontnak. Véleménye szerint ugyanis, 

ha a szolgálatvállaló a hivatalát magánjogi munkaszerződéssel nyeri el, abban 

az esetben nem válik közhivatalnokká, hiszen ahhoz egyoldalú állami aktus 

lenne szükséges. Azt is kifejti azonban, hogy az elvégzett feladatból harmadik 

személy számára nem feltétlenül határozható meg, hogy éppen hivatali, vagy 

magánalkalmazotti jogviszonyban látja-e el a feladatát. Ez a problémakör 

azonban nem csak a korabeli magyar jogirodalomban merült fel, hanem a 

hatályos német közszolgálati joggal kapcsolatosan is.
322

 

A korabeli irodalom a közhivatal kereteiben történő 

magánalkalmazásnak is több megoldását ismerte. Az első verzióban az érintett 

személyek magán munkaszerződés keretében láttak el olyan feladatokat, 

amelyek a közigazgatás körébe tartoztak, legyen az fizikai vagy szellemi 

munka. Ezeknek a jogviszonyoknak az alapja a tartósság, és elsősorban az 

állami üzemek munkásait foglalkoztatták ilyen jogviszonyban. Ezekre a 

kapcsolatokra teljes egészében a munkajogi szabályokat kell alkalmazni, 

legyen az jogszabályi vagy szerződéses. A második megoldási módszer pedig 

a közszolgálati szerződés megkötése. Ebben az esetben olyan feladatok tartós 

végzésére vállalkoznak, amelyek a közhivatalnokok feladatköréhez hasonlóak. 

Ezek a közigazgatási szervezetnek egy-egy intézményes munkahelyét töltik 

be, amely közhivatalnokkal is betölthető volna. Annak ellenére, hogy nem 

hivatalnokok a jogviszonyuk alapján, mégis a harmadik személyek irányában 

hivatalnoknak minősülnek, és a büntetőjogi felelősségük is azonos. Az ilyen 

szerződéses alkalmazottak beiktatásuk alkalmával a hivatali rend és fegyelem 

betartására, a hivatali hűségre, a titoktartási kötelezettség megtartására 

irányuló fogadalom tételére kötelesek.
323

 A közszolgálati szerződés, 

megváltozott jelentéssel ugyan, mint jogintézmény ismételten majd az 1990-

es-, 2000-es évek fordulóján fel majd ismét a közszolgálat egységesítésének 

egyik elemeként. Az új értelmezés, amit majd magában hordoz, az a duplikált 

közszolgálat egyszerűsítése lesz majd, amiről még töredezett század eleji 

közszolgálat kapcsán nem beszélhetünk még.   
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A fentiekből is kitűnik, hogy a század eleji hivatásos közszolgálati 

rendszer sem tudja teljes mértékben szétválasztani a köz és magánviszonyait. 

Bizonyítja ezt az a megoldási módszer, melyben közigazgatási funkciókat és 

közhivatali munkaköröket teljesen magánjogi, illetve speciális szerződéses 

jogviszonyban látnak el. A német jogirodalomban és jogi hagyományban, 

mely hasonlatos alapokon nyugodott, mint a magyar, már régebb óta 

alkalmazták a közszolgálati szerződést. A német közszolgálatban lényegében 

máig tartó hagyománya van annak, hogy a közszolgálati álláshelyek nagy 

részét (mely nem feltétlenül a hivatal profiljához tartozik) munkavállalókkal, 

vagy alkalmazottakkal töltik be. Ennek a hagyományai már egészen korán 

jelentkeztek, így a Weimari Köztársaság közszolgálati szabályozásában is 

találkozhatunk vele.
324

Természetesen az, hogy magánjogi, illetve hivatali 

aktus útján töltöttek be egy tisztviselői állást, nem változtatott azon az 

általános követelményen, hogy ki lehet tisztviselőként alkalmazva. Az erre 

vonatkozó követelmények a szakirodalomban lettek összefoglalva a német 

korabeli közszolgálati jog követelményeihez hasonlóan. Ez annak ellenére 

végbe ment, hogy csak a pragmatica volt egységes, de a szabályozás nem. A 

Concha által említett kettősség az 1940-es évekre kezdte leginkább 

jelentőségét elveszíteni. 

3. A hivatásos közszolgálat fejlődése a XX. század második felétől napjainkig. 

 

A XX. század második felében nem csak az egyes államok szintjén, 

hanem globális szinten is érezhető változások következtek be. A világ a túlélt 

két világégést követően újra szerveződésbe kezdett. Az újjá szerveződés mind 

lokális, mind globális szinten megindult. A megmaradt államok eddigi állami 

berendezkedése is jelentősen változott, az új vagy újjáalakult államok sajátos 

bürokráciát alakítottak ki. Arról nem is beszélve, hogy előtérbe került a 

szupranacionalitás és a nemzetközi együttműködések szerepe. Ebből nőtte ki 
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magát az Európai Unió, mely egy speciális igazgatással és személyi 

állománnyal rendelkezik.  

Az egyes államok berendezkedését nagyban meghatározza az, hogy 

mely politikai erő erőterébe kerülnek a II. világháborút követően. Ez ugyanis 

jelentős hatással volt, illetve van mai napig az egyes államszervezési 

kérdésekre, így a közszolgálati alkalmazottakra vonatkozó jogszabályi 

környezetre is. Az eltérő politikai berendezkedés jelentős hatással volt nem 

csak önmagában a közszolgálati személyzet viszonyaira, hanem annak a 

munka magánviszonyaival való kapcsolatára is. A kapitalista nyugati és az 

államszocialista keleti blokk közötti különbségek vizsgálatánál lehet, hogy 

elsőre huszadrangú kérdésnek látszik a szolgálati jogviszonyok 

összehasonlítása, elemzése, de ha a mai viszonyokat nézzük, egy egységesülő 

európai keretben, bizonyos értelemben gátló tényezőként is szerepet 

játszhatnak. A közszolgálati rendszerekben generálisan is végbementek 

változások, ennek egyik jelentősebb oka a weberi modellben történt csalódás. 

A csalódás fő kiváltó oka a III. Birodalom gyakorlata, melyben felmerült a 

lojalitás problémája. A közszolgálat egyik eleme a mindenkori állam 

irányában megnyilvánuló hűség. Ennek az alapja a hűséget a hűségért elv. A 

morális és jogi válság következtében merült fel az a szemlélet, mely 

magánjogi és magánigazgatási elemeket kívánt áttenni a közszolgálatba. Ez a 

fejlődés Nyugat-Európában a 1960-as évektől napjainkig folyamatosan 

megfigyelhető, azzal a különbséggel, hogy a közigazgatási jogirodalomban 

megjelent az a nézet, hogy New Public Management mára már egy 

meghaladott nézet.
325

Azonban azt hozzátenném, hogy ez feltétlenül a nyugati 

országokra irányadó. Ez mind amellett elmondható, hogy hazánkban sem volt 

egy sikeres megoldás, ezt legjobban majd a közszolgálati jogviszonyra 

vonatkozó jogszabályi változásokban érhetőek tetten. A közép- és kelet-

európai államok jelentős lemaradásban vannak, éppen ezért fordulhatott elő, 

hogy ezeken a területeken akkor kezdték el bevezetni az NPM filozófiát, 
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mikor a többi helyen belátták annak alkalmazhatatlanságát. Ez még inkább 

széttagoltabbá tette az európai szabályozást.  

Ha a fent említett folyamatot átültetjük, a magyar jogfejlődésre alapvető 

eltéréseket találunk. Hazánkban ugyanis a II. világháború következményei 

nem annyira a weberi modell válságát hozták, hanem a tisztviselők politikai 

iránti hűségének a kritikáját. Ez azért is fordulhatott elő, mivel az új kialakuló 

rendszer alapja is a centralizáció volt, egy másik politikai erő égisze alatt. 

Hazánkhoz hasonló utat jártak be a szomszéd post-szocialista országai is. A 

közjogi szemlélet sok tekintetben megmaradt, de mindezt ötvözték a munka 

világának szabályaival.  

A válság azonban nem csak a zárt rendszerű közszolgálatokat sújtotta, 

hanem a common law országok rendszerei sem működtek tökéletesen. Itt 

éppen ellentétes folyamatok zajlottak, melyek a nyílt rendszereket valamelyest 

zártabbá tették. Azt hozzá kell tenni, hogy ez utóbbi változások mégsem jártak 

akkora volumennel, mint a korábbiakban vázolt rendszermódosulások. 

Természetesen az átalakulások nem hagyták változatlanul a munkajogot 

sem. De korántsem esett át akkora változáson, mint a közszolgálat. A 

munkajog elsősorban a nyugati államokban maradt a magánjog berkei között. 

Természetesen több garanciális elem került át a szerződéses tartalmakból 

kötelező törvényi minimumok formájában, és alkotmányos szinten is egyre 

több ország fogalmazta meg a munkához való alapjogot. De itt inkább maradt 

organikus a fejlődés. A munkajogot nem krízisszerű változások érték, hanem 

inkább logikusan értelmezhető lépések. A változások mértéke politikai 

felfogásonként és országonként is eltérő volt.  A korábbi korszakokban az 

élesen elhatárolt jogviszonyok azonban kezdtek összemosódni, még az olyan 

országokban is, mint Németország.  

3.1. Az új alapokra helyezett zárt rendszer 

 

A közszolgálat válsága leginkább Németországban jelentkezett. Ennek 

egyik oka az egyes politikai elitek kritikanélküli követése. 1933-45 között 

kezdett leáldozni a közszolgálat nimbusza, főleg annak okán, hogy azt a fajta 
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neutralitását, mely korábban legendás volt, elvezetette.
326

A háborút követő 

hatások több irányból érintették a német közszolgálati jogot. Jelentős 

angolszász lobby hatott abba az irányba, hogy sokkal inkább a munkajoggal 

azonosuljon a közszolgálati jog.
327

 Azonban ez a kísérlet nem sikerült 

mindenhol. A német jogrendszer (NSZK) alaptörvényében meghatározott 

módon fektette le a közszolgálati jog szabályait, biztosítva ezzel azt a közjogi 

alapot, ami korábban is jellemezte ezt a területet. A kezdetekben azonban ez a 

terület sem volt egységes, hiszen két északi tartomány és Nyugat-Berlin a brit 

befolyási övezet tagjaként felvette azt a magánjogi és közjogi elemekkel 

kevert közszolgálatot, mely annyira jellemző volt a briteknél. Ha a brit hatás 

nem is befolyásolta ténylegesen az új rendszert, de mégis egy 

koncepcionálisan másabb modellt alakítottak ki 1945 után alkotmányos 

alapon.
328

 Ennek a kialakítása sem egyik percről a másikra történt, hanem 

folyamatában, amely a közszolgálatra, mint megoldandó problémára fókuszált. 

Igaz ez akkor is, ha elfogadjuk azt a tézist, hogy a közszolgálat nem azonos a 

hivatalnokok összességével. Más szereplők is fontos szerepet kapnak. 

Alkotmányellenes lenne, ha a közszolgálati jogot kizárólagosan csak a 

munkajog alapjaira helyezték volna.
329

Ez már csak azért is fontos, mert a 

közszolgálat legitimációja az alkotmányos alapokon nyugvó hűség és lojalitás. 

De látni kell azt is, hogy ez a legitimáció nem mindig áll stabil alapokon, 

hiszen azon munkavállalókat, akiknek a hűség betartása csupán „csak” egy 

funkciófüggő rendelkezésként érvényesül a közszolgálati feladatainak 

teljesítése során, a hivatalnokhoz hasonló szintre emeli. Amivel meglátásom 

szerint nincs baj. A német megközelítés ugyanis azt nem látja, hogy a hűség és 

a lojalitás nem a hivatalnoki réteg sajátja. Minden állampolgár köteles a saját 

államával szembeni hűséget valamilyen alkotmányos vagy törvényi szinten 

elismerni. Ha ugyanis a hazaárulás bűncselekmény, akkor ott az 

állampolgárnak a saját államával szembeni hűtlenségét szankcionálják. Persze 
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lehet azt is hozzá tenni, hogy a felgyorsult Európában, ahol a személyek 

szabad áramlása megvalósulhat, ez az elv felpuhul, de ez nem változtat az 

alapokon. Meglátásom szerint ezért a germán jogokban a „Treu und Pflicht” 

alapelv túlmisztifikált. Ezt azért fontos kiemelni, mert szoros összefüggésben 

van a hatályos magyar közszolgálati joggal. Az új közszolgálati törvény 

általános indoklásában ezzel is érveltek a munkajogról történő drasztikus 

leválasztása mellett. Az kétségtelen, hogy ennek az elvnek egy fokozott, 

minősített esete valósul meg ténylegesen, hiszen az államot mozgató 

személyektől igenis elvárható követelmény. Az elvet nem is vitatom el, mert 

ez a német és a zárt  rendszer sajátosságából következik. A kérdés annyiban is 

kardinális, hogy ezeknek a jogoknak a tekintetében a munkajogviszonyokat 

másodlagos jogviszonyoknak tekinthetnénk, mivel az általános nézet, hogy a 

gazdasági viszonyok között egyáltalán nem, vagy nem olyan szinten kell 

figyelembe venni.
330

A közszolgálat ugyanis magasabb szintű tevékenységek 

és munkafeladatok összességeként is értékelhető. 

Azzal a német jog is tisztában van, hogy nem állhat a közigazgatási 

személyzet csak hivatalnokokból. Németországban nem érvényesül az egy 

hivatal egy hivatásrend, mely nálunk a közalkalmazotti rendszerben igen. A 

közrendszer mozgatásának ugyan egy fontos elemét jelentik a hivatalnokok, 

de vannak olyanok, akik nélkül ők sem tudnák ellátni a feladataikat. A 

közszolgálati alkalmazottakra és munkavállalókra gondolok itt, akik 

elsősorban nem a hivatal fő profiljába vágó munkafeladatokat látják el. Azok a 

munkavállalók és alkalmazottak, akik ebbe a csoportba tartoznak. A 

szabályozás azonban különbséget tesz munkajog és munkajog között. Ezt úgy 

kell érteni, hogy a közszolgálati munkavállalók és alkalmazottak jogviszonyait 

elsősorban nem az általános munkajogi szabályok határozzák meg, hanem egy 

kollektívszerződéses rendszer. Az ebből fakadó legnagyobb különbség, hogy 

itt a szerződés fontos elemét képezi a Treupflicht, arra tekintettel 
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kötik.
331

Ebből következően a munkavállalók védelme is magasabb szintű a 

normál munkavállalókhoz képest.  

A magánjog hatásának nem csak a korábbiak képezik elemét. Ezt 

fémjelezi az is, hogy az 1997-es közszolgálati reformtörvény a 

teljesítményértékelésre és a rugalmasságra tekintettel a munkajogi szempontok 

érvényesülését is jelentős mértékben figyelembe vették. A széles értelemben 

vett közszolgálati jog (öffentlichen Dienstrecht) reformjának élén a 

köztisztviselői törvény állt. Ezt a reformot indokolták a privatizációs 

folyamatok, melyek magánjogi elemeket emeltek át a szélesen értelmezett 

közszolgálati jogba. A magánjogi elemek első sorban a rugalmasabb 

munkaidő-szervezést és a teljesítményértékelést érintették.
332

A korábbiakhoz 

képest elég jelentős változások következtek be, melyben jelentős szerepet 

játszott az az igény is, hogy a német egység újbóli létrejöttéhez a jogi 

környezete is alkalmazkodjon. Eltérőek voltak a közszolgálati relációk keleten 

és nyugaton is. Az ezek közötti összhang megtalálása nem volt egyszerű. Az 

egyesítés egy ok volt azonban. A felgyorsult és változó életviszonyok legalább 

ilyen mértékben jelentősek. Ezek egyik eleme a privatizáció, melyben a 

közszolgáltatások egyes elemei estek ki az állam közjogi kezeiből magánjogi 

terepre. Ez akkor is igaz, ha az állam éppenséggel az a magánjogi fél, aki 

továbbra is a foglalkoztató szerepét tölti be. Egyre inkább növekedett azon 

foglalkoztatottak létszáma (ennek következtében), akik nem köztisztviselőnek, 

hanem alkalmazottnak vagy éppen munkavállalónak tekintendők. A 

közszolgálati alkalmazottak és munkavállalók szakszervezetei éppen ezért egy 

egységesített státuszért lobbyznak. Azt korábban említettem, hogy az állami 

vállalatoknál létrehozták a Privatbeamte státuszt. Az azonban tagadhatatlan, 

hogy ezek a jogviszonyok a magánjog talaján állnak, mivel az állami funkciója 

ezeknek a szerveknek már nem kizárólagos, így a köztisztviselőkre vonatkozó 
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szabályok csak erősen korlátozott, illetve módosított formában 

érvényesülhetnek.  

Ha abból a szempontból közelítjük meg a leírtakat, hogy a német 

rendszerben is megtalálható egyfajta dualitás, akkor azt mondhatjuk, hogy 

igen. A dualista jellegnek itt azonban teljesen más az alapja. A kettősség a 

szélesen értelmezett közszolgálat (öffenlichen Dienst) és a szűkebb kategóriát 

jelentő közszolgálati jog (Beamtenrecht) között húzódik. Többször felmerült 

már egyes szervezetek részéről a korábban említett státuszegységesítés.
333

 

Ennek egy egyszerű oka van, ami úgy foglalható össze, hogy a köztisztviselők 

összessége adja az államot, nem teljese, sőt egyre kevésbé helytálló. A 

különböző státuszok közötti keveredés nehezíti a mindennapokat, hiszen a 

külső harmadik személyek számára konkrétan nem elkülöníthető személyeket 

jelölnek a kategóriák. Ők annyit látnak, hogy több ember dolgozik ugyanazon 

hivatalban, ahol mindenki a saját feladatait végzi. Vannak olyan munkakörök, 

ahol például az ügyfelek bizonyos részével az alkalmazott vagy a 

munkavállaló foglalkozik. Úgy gondolom, az ügyfél szempontjából teljesen 

mindegy is, hogy aki az ügyét intézi, milyen státuszban van. A legfontosabb 

számára, hogy a megfelelő közszolgáltatást kapja. Látom benne a rációt, hogy 

a két szegmens közelít a státuszkérdések elmosódásával. Amíg azonban a 

kettősség megmarad, az alkalmazandó joganyag is minimum kettes osztatú 

marad. Nem csak a státuszok duplikálódtak, hanem a jogszabályi környezet is 

sajnos. A köztisztviselői törvény mellett egy speciális munkajogi szabályozás 

is érvényre juthat. Ténylegesen is komoly kérdés a terület magánjogi és 

közjogi elhelyezkedésének ténye. Ehhez képest a magyar szabályozás azonos 

szektoron belül vonultat fel több hasonló kiindulási alapú hivatalnokot. A 

rendszer dualitása ugyanis nálunk a közszolgálati alkalmazottak közötti 

különbségtételben nyilvánult meg. A különbségtétel alapja a magyarban a 

közhatalom gyakorlásának a ténye. A másik jelentős dolog pedig az adott 

intézmény rendeltetése. A szolgálatadó jogszabályokban rögzített szerepe 

befolyásolja a hozzá kapcsolódó státuszt is. A német relációban így nem 
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igazán értelmezhető a munkavállaló, mint globális fogalom, mivel a 

közszolgálati és munkaviszonyok elkülönítése olyan mértékű, amely szinte 

áthidalhatatlannak tűnik elméleti síkon. Gyakorlati síkon azonban sokkal 

közelebb áll ez a két réteg egymáshoz. A jogviszonyok közelednek, igaz nem 

olyan mértékben, mint nálunk. Ez egy lassú közeledés. Azért is emelhető ez 

ki, mivel az 1997-es reformjavaslat egy munkajogiasabb szemléletet tükrözött, 

de a 2009-es tényleges közszolgálati reform ebből vajmi keveset vett át. Ennek 

a változásnak a központi eleme az volt, hogy a korábbi osztott szabályozás 

egyszerűsödött. Az egyszerűsödés abban érhető tetten, hogy a Szövetségi 

Állam jogosult dönteni a Bundesbeamtengesetz keretében a szövetségi 

hivatalnokokról.
334

 De a Szövetségi Tartományok döntési autonómiája is 

csökkent. A Szövetségi törvényhozás ugyanis megalkotta „Gesetz zur 

Regelung des Statusrechts der Beamtinnen und Beamten in den Ländern” 

jogszabályt, mely egy kerettörvényként funkcionál, ami jelentősen 

befolyásolja a tartományi és helyi köztisztviselők jogviszonyait. Szűk keret áll 

rendelkezésre ebben a tekintetben a tartományok törvényhozásának. Ez a 

kettősség az ún. „fortentwicklung”
335

 névvel jelzett folyamat eredménye. A 

korábban említett Föderalismusreform jelentős utat járt be a Grundgesetz-be 

beemelt „Berufbeamtentums” meghatározásától a ténylegesen félig-meddig új 

alapokra helyezett közszolgálati jog kialakításáig. 

Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy a kezdeti szemlélet, még ha 

módosított formában is, de a közjogi felfogást favorizálja. A köztisztviselő, 

mint státusz hol erősebb, hol gyengébb pozícióban, de a közjog fogalmaként 

funkcionál. Ez elmondható annak ellenére, hogy vita van arról 

Németországban még ma is, hogy egyes pozíciókat, állásokat, muszáj-e 

köztisztviselőkkel betölteni?
336

A kérdés folyamatosan jelen van, annak 

ellenére, hogy a német Alaptörvény a Föderalizmusreform keretében 

pontosította azokat az alkotmányos szabályokat, amelyek egy modern és 
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egységes szolgálati státusz kialakításához szükségesek.  Ha a magyar jog 

szempontjából vizsgáljuk a német fejlődést, akkor egy lehetséges minta 

rajzolódik ki a jogalkotó előtt. Olyan minta, amit ugyan egy az egyben nem 

lehet átvenni, és nem azonnal, de egy koncepciót villanthat fel arra, hogy a 

közszolgálati jogunkat hogyan tegyük egységesebbé. Azt látni kell, hogy a 

német rendszer sem tökéletes, hiszen az egyik legnagyobb gyengesége az, 

amit ő az erősségének hisz, a merev ragaszkodás a közjogi elemekhez. Ez a 

ragaszkodás teszi nehézkessé és nehezen formálhatóvá. De azt 

mindenféleképpen elmondhatjuk, ha az egységesség szempontjából vizsgáljuk, 

hogy a szűken vett közszolgálat egy egységes profilt mutat. Ha tágabban 

értelmezzük, akkor ez az egységesség némileg megbomlik, ami a szolgálatadó 

státuszából és abból adódik, hogy sokszor nehezen elhatárolhatók a 

köztisztviselők és a közszolgálati magánjogi alkalmazottak. A magyar jog 

számára annyiban lehetne minta a német jogi megoldás (rendszertanilag), 

hogy ott legalább a szűken értelmezett hivatalnoki réteg egységes, annak 

ellenére, hogy szövetségi és tartományi szinten elkülönülnek. A jogalkotási 

körök új felosztása miatt ugyanis minimálisak a különbségek, de ezeknek a 

minimális különbség fenntartása egy ekkora kétszintű igazgatási rendszerrel 

ellátott államnál indokolt. A magyar viszonyok között azonban a 

köztisztviselő és kormánytisztviselő felosztásnak, ahogy ezt a korábbi elemzés 

is megállapította, nincs megfelelő alapja. 

 

3.2. A nyitott rendszerek változásai és az NPM filozófia hatása 
 

 

Az idő előrehaladtával nem csak a kontinentális, hanem a common law 

jogrendszerek is változtak. A változások egy jelentős része érintette a 

foglalkoztatást és mind azon garanciákat, melyek az egyes munkavégzési és 

szolgálattípusokhoz kapcsolódnak. A változások eltérő mértékűek. A fejezet 

címében látszólag két nem feltétlenül összefüggő jelenség került megjelölésre. 

A kérdés felmerülhet, hogy az NPM mégis hogyan hathatna azon országok 

közszolgálati rendszereire, amelyekből eredetileg is elindult? Az összefüggés 
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vizsgálata nem a common law országok tekintetében lesz majd fontos, hanem 

abból a szempontból, hogy van-e olyan ország, ahol az NPM a brithez vagy az 

amerikaihoz hasonló nyitott közszolgálati rendszert hozott létre?  

Az adott részekben kettős szempontrendszer szerint nézzük végig a 

közszolgálati rendszerek módosulásait. Az egyik szegmens a brit és amerikai 

rendszer változásai napjainkig, a másik szempont pedig az NPM megjelenése 

és általános hatása a közszolgálati jogra általában és konkrétan egy 

kiválasztott ország, Svédország tekintetében.  A kettős szempontrendszer 

folyamatos kidolgozása közben is fontos, hogy azoknak a fogalmaknak az 

érvényesülését is megvilágítsuk, amelyek a dolgozat szempontjából 

alapfogalomnak minősülnek. 

 

3.2.1. Az Anglo-Amerikai országok közszolgálati jogának változásai 

 

A közszolgálati jog fejlődése nem csak a germán jogrendszerekben, de 

az anglo-amerikai országokban is organikus fejlődésen estek át. 

Természetesen hozzá kell tenni, hogy a két fejlődési irány egymás 

komplementereiként jelentkezett. Amíg a zárt rendszereknél azt lehetett 

tapasztalni, hogy nyíltabbá válnak, addig a nyílt rendszerek zártabbak lettek. 

Ezek a folyamatok a jogrendszerek közötti kölcsönhatás formájában 

jelentkeztek, amelyekhez azért egy adott rendszerbe vetett hit politikai 

megrendülése is hozzájárulhatott. Az egyes rendszerek valamilyen szintű 

válsága változást hozott. A brit közigazgatásban ilyen válságként jelentkezett 

az 1970-es évektől folyamatosan jelentkező privatizáció, s ezzel a 

közszolgálati alkalmazottak létszámának folyamatos csökkenése. A 

privatizáció azonban nem csak a létszám drasztikus csökkenését, hanem a köz 

– és magánszolgáltatások versenyét, a közszolgálati státusz széttöredezettségét 

is magával hozta.
337

A köz- és magánszektor viszonyai között megannyi 

                                                           
337

 Horváth: Diagnózis és terápia – Javaslat a közszolgálat munkajogi szabályozásának reformjára –

113. old.  

DOI: 10.14750/ME.2016.028



151 

 

átfedés található a korábban vázolt jogi megoldásoknak köszönhetően.
338

 

Ennek ellenére azonban az állam még mindig 

megkülönböztette/megkülönbözteti az állami és a magánfoglalkoztatást.
339

 Az 

1970-es éveket megelőzően ez annyit jelentett, hogy a magánszektor 

foglalkoztatása nem igazán kapcsolódott a kormányzati alapokhoz és 

közfunkciójú testületekhez, hanem kizárólag a profit megszerzése létezett 

célként.
340

A nyitott rendszerek egyfajta sajátosságaként voltak értékelhetőek 

az outscouring megoldások, amelyek a közfeladatok, s ezzel együtt a 

köztisztviselők magánjogba történő áthelyezését is jelentették.
341

 Mivel élesen 

sosem húzták meg a határokat a közszolgálat és a magánszolgálat között, ezért 

a foglalkoztatási szabályok együtt fejlődése sokkal szembetűnőbb, mint más 

rendszerekben. A dolgozat elején meghatározott fogalmi réteg szempontjából 

éppen ezért válik fontossá a kérdés. Ha a köztisztviselő- közalkalmazott- 

munkavállaló fogalmi hármast szeretnénk átültetni ebbe a képletbe, 

természetesen nem sikerülne. Ennek oka lényegében az a szemléletmód, mely 

a köztisztviselőket is szerződéses alkalmazottnak tekinti. A különbség 

„csupán” annyi a többi szerződéseshez képest, hogy itt az egyik oldalon a 

Korona áll.
342

Még ha a bevezetőben azt is állítottuk, hogy az NPM nyitott 

rendszerekre gyakorolt hatásával nem kifejezetten foglalkozunk, de 

tagadhatatlan, hogy a fent leírt privatizációs folyamat ennek egy részét képezi. 

A brit megoldásra azonban a kontinentális szemlélet is jelentősen hatott, ha 

nem is konkrét jogintézményeivel, de szemléletével mindenféleképpen. Ennek 

egyik meghatározott eszköze az ún. transzformáció volt, mely a 1980- ’90-ess 

években egymást követő konzervatív kormányok részében képesek voltak a 

közigazgatás szervezeti formáit átalakítani, az igazgatás hatalmát és 

felelősségét megerősíteni, ezzel párhuzamosan a szakszervezetek 
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infrastruktúráját és az alkalmazotti érdekképviseletekbe vetett bizalmat 

csökkenteni, amortizálni.
343

 Ez az átalakulás egyesek szerint azonban nem volt 

forradalmi, csupán egyfajta modernizálás, melyben a felek megpróbálták 

megvédeni az ún. Westminster modellt.
344

A brit közszolgálók ugyanis nem 

egy, hanem három kormányt szolgálnak ki, mely adódik Nagy - Britannia 

államfelépítéséből is. A Westminster modell mellett, a Skót modell és a 

Walesi modell is hatást gyakorolnak a közszolgálati jogviszonyokra. A Blair 

kormányzat által meghirdetett „Harmadik út” projekt volt az, aminek 

keretében a változások végül is végbementek és 2006-ban egy Köztisztviselői 

törvényjavaslatban csúcsosodtak ki. A javaslatot Constitutional Reform and 

Governance Act címmel fogadták el 2010-ben. A jogszabály nehézsége, hogy 

a személyi hatály nem esszenciálisan meghatározott, éppen ezért egységesített 

definíciót nehéz is lenne keresnünk a szövegben. Annyit mindenesetre 

megállapíthatunk, hogy a német és a magyar megoldáshoz hasonló státusz 

elkülönítésére nincs utalás a jogszabály szövegében. A legjobban talán az 

alábbiak szerint határozható meg a köztisztviselő brit szemléletből: 

„Elsőként egy állami intézmény, mely a központi kormányzattal jogviszonyban 

álló polgári tisztviselőket jelöli, másrészt pedig azt a szellemet és 

elhivatottságot mely az állam által nyújtott szolgáltatásként is értelmezhető a 

közösség részére.”
345

 Ebből adódóan a brit felfogásban a munkavállaló, mint 

globális fogalom is értelmezhető, hiszen nagyon vékony az a határmezsgye, 

ami elválasztja egymástól a köz és a magán szolgálatát. Ez elmondható annak 

ellenére, hogy valamelyest a karrier típusú közigazgatás felé mozdult el az 

utóbbi időben a szabályozás, amelyet a 2010-es törvény is jól tanúsít. Ezt csak 

nagyon csekély mértékben befolyásolja az a tény, hogy a köztisztviselők egy 

bizonyos része közvetlenül a korona szolgálatában álló elkülönült státuszú 
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tisztviselő. Mondhatjuk azt, hogy ténylegesen is van olyan szabályozási séma, 

ahol a határok eltűnnek a közszolgálat és a munkajog között. Ezt az 

álláspontot igazolják azok a források is, amelyek közszolgálati jogi 

szabályozásban széleskörűnek ítélik a szociális párbeszéd lehetőségét, főleg a 

közjogi szabályozás hiányában.
346

 Ha ezt az egységesítés szempontjából is 

megvizsgáljuk, akkor azt állapíthatjuk meg, hogy a szolgálat típusától 

függetlenül igenis együtt kezelhető személyi rétegeket kapunk. Az 

egységesítésnek a némethez képest egy szélesebb értelmezésével 

találkozhatunk, mivel itt nem csak a köztisztviselői réteg egységéről, hanem az 

„összes munkavállaló” egységes jogi szabályzatáról beszélhetünk. A magyar 

jogirodalomban is felmerült már olyan Mt. gondolata, amely a közszolgálati 

jogot is magában foglalná,
347

 de ez megmaradt az elképzelések szintjén, hiszen 

ennek megszületésével egy valószínűleg teljesen kezelhetetlen jogszabály 

jönne létre. Ráadásul, ha végig nézzük az egységes szabályozás elleni érveket, 

olyan nagyszámúak a magyar jogban, amelyek mellett nem lehet csak 

legyintve elmenni.
348

 Éppen ezért, ahogy azt már korábbi korokban is 

felvetették, és remélhetőleg a jövőben megvalósuló szabályozás lesz a hazai 

jogban legalább egy a közszolgálati alkalmazottak rétegei közötti közelítés.  

A brit fejlődéssel párhuzamosan az amerikai szolgálati jogviszonyok is 

folyamatosan alakultak. Az egyes reformintézkedések az éppen regnáló 

kormányokhoz kötődtek, vagy éppen az aktuális társadalmi szemléletet 

próbálták meg kiszolgálni. A fejlődés természetesen a II. világháború kitörése 

ellenére is nyugodtabb körülmények között tudott végbe menni, mint a világ 

más tájain, hiszen területileg alig volt érintett, és akkor is a háború utolsó 

szakaszaiban. Roosevelt kormányzása alatt még inkább megerősödött a 

szövetségi szint, és az irodák és ügynökségek sokkal inkább direkt elnöki 

irányítás alá kerültek, miközben a tisztviselők száma a kormányzati 

időszakban megsokszorozódott. Nem csak a mennyiségi növekedést akarta 
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azonban elérni, hanem minőségi javulás is, amit a jobb bérezéssel próbált 

garantálni, és ezzel párhuzamosan kiterjeszteni a merit rendszert a nem 

politikai területekre is.
349

 

De a változások sajnos nem mindig pozitívak. A megalkotott rendszer 

szabályai ugyanis a központi hatalom által jogellenesen is alkalmazhatóak, 

méghozzá rendeltetésellenesen. Ennek a feltételeit a nyitott rendszerek teljes 

mértékben megteremtik. Ennek a szabályozási lehetőségnek „estek áldozatul” 

a II. világháborút követően a Truman és Eisenhower kormányzat alatt azok a 

hivatalnokok, akik homoszexuálisak voltak, vagy legalábbis azt feltételezték 

róluk. A jogalkalmazóra egy jókora társadalmi nyomás is nehezedett, ami 

cselekvési kényszerhez vezetett. A társadalmi nyomás abban a szemléletben 

gyökerezett, hogy a homoszexuálisok sokkal veszélyesebbek a 

nemzetbiztonságra, mint a kommunisták.
350

 

Demokrata és republikánus kormányok egyik nagy befolyása az volt, 

hogy mennyire érintett a hivatalnoki réteg a politika által. A politikai 

váltógazdaságból azonban kiemelkedik egy központi szabályozás, mely a 

Civil Service Reform Act (CSRA) néven vált az amerikai szövetségi jog 

részévé. A jogalkotónak lényegében kettős célja volt. Egyrészt a személyzeti 

struktúrához tartozó szervek megreformálása, másrészt pedig a munkavállalói 

jogok biztosítása az állami szektorban dolgozók részére. A reform súlyát 

mutatja, hogy a Pendelton Act óta nem volt ilyen mértékű szabályozás a 

közszolgálatban, és ez volt az első olyan eset, amikor az elnök központi 

kérdésként kezelte ezen munkavállalók érdekeit.
351

 Hasonlóan a brit 

megoldáshoz, külön személyi hatály nincs meghatározva, hiszen azon 

intézmények határozzák meg a státuszt, ahol dolgozik a tisztviselő. Mindezek 

mellett azonban következetesen a munkavállaló fogalmat használta a 
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jogszabály, és eltérő módon a kontinentális megoldáshoz képest, széles teret 

engedett a kollektív alkunak. 

Ebből is látható, hogy a nyitott rendszerekben szinte teljesen eltűnnek a 

határok a közszolgálati alkalmazottak és a magánalkalmazottak között. Ez a 

szabályozás szempontjából egy egyszerűbb megoldást és felfogást 

eredményez.  

Kritikaként felmerül a kérdés, hogy aki az állam szolgálatában áll, nem 

kellene-e, hogy a védelem magasabb szintje illesse-e meg? Azt láthatjuk, hogy 

ezekben az országokban inkább az egységesség felé tendáló rendszerben 

gondolkodnak. Erről önmagában nem jelenthető ki, hogy jó vagy rossz. A 

rendszernek vannak előnyei és hátrányai, ezeket mérlegre téve szükséges az 

állásfoglalás az egyik vagy másik megoldás mellett. A common law országok 

egy sajátos szolgálati jogviszonyban gondolkodnak, mely azonban nehezen 

elválasztható a politikától, így annak befolyása napjainkban már kevésbé, de 

még befolyásolni tudja bizonyos mértékig a viszonyokat.  

3.2.2. Az NPM hatása a közszolgálati jogra 

 

Ha a közigazgatás fejlődését vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy az egyes 

különböző közszolgálati rendszerek bevezetése iránti igény ciklikusan 

változik. Az Új Közmenedzsment bevezetésének az igénye sokak szerint a brit 

Fulton-bizottság hatvanas évek végi tevékenységét, és az ezeket összegző 

ajánlásait szokás e körben említeni.
352

 A rendszer megszilárdulásának biztos 

táptalajt jelentett Angliában a Thatcher- kormányzatot, míg az USA-ban 

Reagen- kormányzatot jellemző új közigazgatási felfogás. Az új 

kormányzatok olyan biztos táptalajt jelentettek, hogy a ’80-as évektől a 

közigazgatás egyik fő áramaként jelentkezett az irányzat. A kormányzati 

felfogás mellett a korszak igen sarkos nézeteinek is köszönheti sikerét, 

amelynek egyik alaptétele: a „magán” jó – az állam rossz.
353

 Mindezekből 
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következik, hogy a piaci jelenlét az ideális, mivel a közigazgatásnak át kellene 

vennie a magánigazgatás szabályrendszerét. Az új igazgatási, szervezési és 

vezetési módszerek alkalmazásának egyik célja a hagyományos közigazgatási 

működés átalakítása, a hierarchia oldásával és az egyéni felelősségfokozottabb 

érvényesítésével.
354

 Mindazonáltal az NPM érvényesülésének számos oka 

létezik,
355

 melyek szinte mind az állam karcsúsításával, a kevesebb állam 

eszméjével függnek össze. Az első hatások és programok első körben az 

egyébként egyik legköltségesebb tételt, a közszolgálatot érintették. A 

programok és reformtervek abból a megfontolásból indultak ki, hogy a 

karrierrendszerű stabil és kiszámítható szolgálati viszonyokkal drága ahhoz, 

hogy a mindenhol azonos szintű közszolgáltatások nyújthatók legyenek. Az 

elindult reformok azonban nem mindenhol eredményeztek jelentős változást. 

Erre példaként említhető, hogy Németországban a köztisztviselők és 

munkavállalók aránya jelentősen nem változott.
356

 

Vissza kell azonban utalnunk arra, hogy a közszolgálat fejlődése 

ciklikus folyamat, amelyet az is igazol- a fentieken túl - hogy az Új 

Közmenedzsment a zárt közszolgálat szabályaira vonatkozó reflexióként 

született meg. Számos olyan kritika merült fel a zárt rendszerrel kapcsolatban, 

amelyet pár évtizede még előnyként definiáltak. Persze ezzel nem lehet azt 

mondani, hogy az egyik szabályozás jó, a másik vagy rossz, mint ahogy azt a 

kor emberei vélték. Csupán arról van szó, hogy a korábbi rendszer az új 

szemléletek tükrében a kor szelleméhez képest elavulttá vált. A zárt rendszerű 

közszolgálat a maga rendkívül részletesen szabályozott, merev rendszerével 

inkább akadályt, mint előnyt jelentett.
357

 Jelentős hátrányként értékelhető a 

szenioritás elve is. mely nem sarkallja hatékonyságra a hivatalnokokat, 

ráadásul a rosszul teljesítőket sem lehet elbocsátani, így a szervezet nem 

működik hatékonyan. A béreket elmaradottnak értékelik, amellyel az átlagos 
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jó szakembereket sem lehet a közigazgatásba csábítani, mivel gyakorlatilag a 

nulláról kell újra indulnia, mivel a magánszférában eltöltött évek nem 

számítanak be. A kor fiatal szakemberei pedig inkább kötöttséget látnak a 

karrierrendszerben, mintsem stabilitást.
358

 

A New Public Management két érvrendszerrel állt elő a zárt 

közszolgálat lebontása során. Az egyik megoldási javaslat a köztisztviselők 

személyi körének szűkítése, amely lényegében a közszolgálati törvény 

személyi hatályának szűkítését jelenti. A másik megoldás pedig bizonyos 

feladatok, illetve szervezetek kivétele az állami körből. A második megoldási 

javaslat volt az, amelyik osztatlan sikert aratott az államok túlnyomó 

többségében. Az új közszolgálati felfogás azonban nem csak ideákat gyártott, 

hanem hamar megtalálta a megvalósítás eszközeit is: 

- privatizáció, 

- kiszerződés, 

- a non-profit szféra és az állampolgárok önszerveződő 

köreinek bevonása, 

- agencializáció.
359

 

 

A fenti eszközök közül a dolgozat keretei között az agencializációt
360

 

szeretném részletesebben bemutatni, mely álláspontom szerint az Új 

Közmenedzsment legteljesebb megvalósulását jelenti. Az ügynökségi modellt 

legteljesebb mértékben az európai kontinensen Svédországban valósították 

meg, melynek sikeréhez a kiépített stabil jóléti állam is hozzájárult. A jóléti 

állam mögöttes szerepvállalása tehát nélkülözhetetlen a sikeres 

megvalósításhoz. Ha ennyire nem is sarkos a helyzet, de egy stabil szociális 

háló mindenféleképpen szükséges, amely háttérül szolgál az új közszolgálat 

kialakításának folyamataiban.
361

 Így a zárt rendszerek lebontásában nem csak 
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az új közigazgatási ideológia vette ki a részét, hanem több olyan tényező is, 

amely a szociális ellátások kibővítésével van kapcsolatban: 

 

- Számos anyagi juttatás, mint például a nyugdíj általánossá 

vált 

- A munkajog és a közszolgálati jog közeledése 

- A kiszámíthatóság és a létbiztonság veszített értékéből 

- A munkavállalók kötöttséget látnak a karrier-rendszerben 

- A fiatalság dinamizmusa válik ideállá az alkalmazásban
362

 

 

A fentiek alapján elmondható, hogy napjaink egyik meghatározó 

irányzata volt az Új Közmenedzsment, melynek számos előnye mellett 

hátrányai is akadnak.
363

 A jelenlegi közjogi gondolkodásban egyre inkább 

paradigmaváltásról beszélnek, az NPM lecseréléséről. Az új irányzat egy 

zártabb, konzervatívabb felfogásban gyökerezik, melynek célja az NPM 

elemeinek megtartása.  Fontos azt is kiemelni, hogy az NPM a rendszer 

nyitottsága ellenére nem vált a zsákmányrendszerhez hasonlatossá.  

A magán-közösségi partnerség különféle formái, valamint a civil 

társadalom bevonásának keretei jelentősen hozzájárultak a közszektor 

dinamizálásához. Az állami és a magánszektor közelebb került egymáshoz, a 

közöttük lévő határvonal egyre inkább elmosódott. Ennek is köszönhető, hogy 

egyre többen vonják kétségbe a köz- és magánszervezetek 

megkülönböztetésének indokoltságát a szervezeti és működési feltételek 

tekintetében. Mi sem mutatja ezt jobban, minthogy olyan államokban is 

nyíltabbá váltak a zárt rendszerek, mint Franciaország. Így az Új 

Közmenedzsment hatása nem merül ki annyiban, hogy néhány államban 

bevezették a nyílt rendszereket, hanem eredményként értékelték a meglévő 

zárt rendszerek rugalmasabbá tételét is. Ezek a folyamatok a mai napig 

tartanak az egyes területeken, azonban tőlünk nyugatabbra már kevésbé 

                                                           
362

Gajduscheck György: i. m. 46. old. 
363

 A hátrányok bemutatására a zárt és a nyitott rendszerek összehasonlításánál szeretnék 

részletesebben kitérni. 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



159 

 

jelentős. Ennek bizonyítására hazánk példája a legmegfelelőbb. Egyrészt 

említést tehetünk a 2006-os reformokról, amelyek egyesek szerint inkább 

zártabbá tették a rendszert, mintsem nyíltabbá. Másrészt a közelmúlt 

eseményeire is elegendő visszautalni, amelyben az újonnan alakult kormány 

által benyújtott 2010. évi LVIII. tv. -re (a Kormánytisztviselők jogállásáról), 

melyben határozott lépéseket tettek a rendszer nyíltabbá tétele felé azzal, hogy 

a döntési jogkörök egy részét szubjektivizálták.
364

 

Az érezhető és a szabályozásban létrejött, az irányzatnak megfelelő 

szabályok ellenére az Új Közmenedzsment honi megvalósítása sohasem fog 

teljes mértékben megtörténni. A fejlődő országokban, így hazánkban is 

alkalmazásra került az új irányzat néhány eleme. Ezek közül is a privatizáció 

és a kormányzati leépítés a legmarkánsabban jelentkező eszközök. Ezek az 

eszközök általában az első lépcsőt jelentik az új közigazgatási rendszer 

bevezetéséhez. A közszektori reformok azonban gyakran sikertelenek, ami 

érvényes az iparosodott országokra is, de sokkal nagyobb mértékben a fejlődő 

országokra.
365

 Még a fejlett országokban is nagy nehézséget jelent a 

szolgáltatást előállítók és a megbízó közötti kapcsolat szabályozása, a 

közszolgáltatás-ellátás biztonságának, minőségének garantálása. 

A közszektortól elvárt méltányosság, pártatlanság, átláthatóság nem 

biztosítható szerződéses formában.
366

 

A kelet-európai országok nem tudtak felkészülni az Új 

Közmenedzsment módszerek alkalmazására, mivel nem rendelkeznek olyan 

közszektor kapacitással, illetve képességgel, mely a szükséges feltételeket 

biztosítani tudja a reformok bevezetéséhez, amennyiben a kialakult, 

megbízhatóan működő adminisztratív rendszert a piaci típusú reformok 
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bevezetése előfeltételének tartjuk.  Az adminisztratív reform időigényes 

folyamat, mivel kulturális és attitűdváltozást is feltételez.
367

 A fent leírtakhoz 

hozzá kell tenni azonban, hogy nem feltétlenül lett volna szükséges, vagy 

kívánatos   

Ez az attitűdváltás csak hosszú előkészítő folyamatokat követően lehet 

sikeres, illetve azokban a társadalmakban, ahol az eredeti kiindulópont egy 

nyílt rendszer volt. Európa országai között mindkettőre találunk példát. A 

legnagyobb változás Svédországban következett be, ahol a merev poroszos 

közigazgatást cserélték le a jelenleg is működő ügynökségi modellre. Nagy- 

Britanniában azonban a kezdeti koncepció is egy nyílt rendszer volt, mely 

fokozatosan záródott, egészen addig, amíg a New Public Management meg 

nem jelent. A két rendszer vázlatos ismertetésére a következő fejezetben 

teszek kísérletet. 

Kritikaként értékelhető az a mozzanat is, amellyel az NPM rendszerek 

nagyobb teret engednek a politikának, és sokkal megengedőbb a politika és a 

közigazgatás kapcsolata terén. A kritika magva, hogy a politika sokszor nem 

az ésszerűségi és hatékonysági kérdéseket veszi figyelembe, hanem a számára 

megfelelő helyzetet. Időben nem kell sokat visszamenni, hogy egy –egy ilyen 

döntésnek a tanúi lehessünk, illetve azok jogi – társadalmi hatásait érzékeljük. 

A közszolgálatnak a politikával való kapcsolatát egy meghatározott 

keretrendszernek kellene meghatároznia. Ez elsősorban, úgy gondolom, nem 

annak a függvénye, hogy a teljesen zárt karrierrendszert, vagy éppen a lazább 

munkajogi szabályozást alkalmazzuk. A választóvonalnak a szakmaiság 

megfelelő fokának kellene lennie. Mi az, ami szakkérdés, és mi az, ami a 

politika körébe vonható. Mindenesetre a közszolgálatot érintő politikai 

döntéseknek is a szakmaiságon kellene alapulnia.  
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4. Az egységes közszolgálat korszaka? A magyar fejlődés rövid története 

1945 és 1992 között 
 

 

A közszolgálati jog szabályozása a II. világháború utáni időszakban 

jelentősen átalakult. A korábban jellemző szabályozásában töredékes, de 

egyébként egységesnek mondható pragmatikával rendelkező karrierrendszer 

teljes egészében felszámolásra került. Egyik okként jelölhető meg, hogy a 

pártpolitika-mentességre és többletjogokra épülő karrierrendszer akadályozta a 

politikai rendszerváltozást, akadályozta az egypártrendszer kialakítását, és 

ellentétes volt a dolgozók egyenlőségét megfogalmazó állami dogmával.
368

 Az 

új korszak kezdetét az 1951-es Mt. jelentette, mely egységes módon a 

dolgozók munkajogviszonyait szabályozta. Az eddigi egymástól elkülönült 

foglalkoztatási pólusok egy politikai döntés nyomán egyazon szabályok 

hatálya alá kerültek. Az oly sok módon felhasznált lenini koncepcióból 

következőnek tartották a burzsoá jogból származó privilégiumok 

megszűntetését. Ennek lett a következménye, hogy a köztisztviselők és a 

közalkalmazottak jogviszonyai hasonló módon szabályozott munkajogi 

szegmens részévé váltak. A jogi alapjait is megteremtették a jogági tagozódás 

újraértékelésével és átalakításával.
369

A megváltozott szemlélet annulálta azt a 

korábbi felfogást, mely alapján a közszolgálati jog egy olyan magasabb szintű 

szolgálati viszony, mely kiemelésre érdemes annak az okán, hogy mindig 

állami, de legalábbis a köz valamilyen szolgálatát feltételezi. Hasonló 

szervezési elv és nézett uralkodott a keleti blokk többi államában is. A 

munkajog kiemelése és a burzsoának vélt közszolgálatiság beolvasztása révén 

kívánták ujjászervezni a munkaalapú társadalmakat. Ez alól kivételt 

Jugoszlávia volt, ahol sajátos módon alakították ki a munkáltatás jogi – és 

társadalmi környezetét. Jugoszlávia ugyanis eltérve a szovjet-népi 

demokratikus gazdaságpolitikai és munkaszervezési modelltől, kialakította a 

saját, Edward Kargyel által kidolgozott önigazgatási rendszerét. Ahogy 
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Prugberger Tamás jellemzi ezt a rendszert a „gúla” hosszanti 

keresztmetszetének az egyik hosszanti felét adta a társadalompolitikai 

önigazgatás, míg a másik felét a gazdasági önigazgatás. A társadalompolitikai 

önigazgatásban az egyes települések polgárai megválasztották a községi 

tanácsot és annak elnökét, valamint titkárát, a községi tanács pedig a járási 

tanács, a járási tanács pedig a megyei tanács küldötteit.
370

 

A későbbi 1967-es Mt. folytatta a megkezdett hagyományt. A 

jogviszony alanyain a dolgozót és a vállalatot (munkáltatót) értett. A vállalat 

fogalma azonban szélesen értelmezett fogalomként magában foglalta az állam 

önállóan gazdálkodó költségvetési szervét is.
371

 

Magát a jelenséget több oldalról is szemlélhetjük. Ha az egyik oldalról 

nézzük, létrejött egy egységes szabályozás, melynek hiányát eddig mindig 

felrótták a közigazgatásnak. Ha azonban máshonnan is megvizsgáljuk a 

kérdést, akkor egy politikai kényszereszközökkel kialakított szolgálati 

rendszert látunk, mely a korábbi korokhoz képest jelentős visszalépésként 

értékelhető. A visszalépés véleményem szerint azonban nem abban 

gyökerezik, hogy a munkajog adta a keretet az egységes szabályozáshoz, 

hanem a politikai befolyásoltság mértékében. A politikai befolyásoltság 

ellentétes mindazon alapelvekkel, melyeknek egy közszolgálati rendszert 

jellemezniük kell. Ezzel párhuzamosan a politikai akarat hatására kialakított új 

foglalkoztatási feltételek miatt olyan mértékű intézményi tudás veszett el, 

amely komolyan veszélyeztette a szakmaiságot, és csökkentette a 

közszolgáltatások színvonalát. Az intézményi tudás elvesztése a közigazgatás 

társadalmasítására vezethető vissza,
372

 mivel először csökkentették, majd 

eltörölték a képesítési feltételeket. Idővel a felismert tudás hiányának pótlására 

képzéseket indítottak a hivatalnokok részére. A bevezetett 

zsákmányrendszerhez hasonló megoldás így konszolidáltabb formában, többé-

kevésbé a megfelelő szakmai keretek között tudta ellátni a feladatát.  
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A megálmodott szocialista alapú közszolgálati modell azonban nem 

volt szeplőtlen. A kialakítani próbált egységes szabályozás nem teljes 

mértékben valósult meg. A mindenkori Mt. mint generális szabály 

természetesen folyamatosan érvényesült, de a Miniszter Tanácsnak volt 

lehetősége különleges szabályok megalkotására. Ide kapcsolódik többek 

között
373

 a 31/1951. (I.31.) MT. rendelet, mely tartalmazta a közszolgálati 

alkalmazott fogalmát, mely szerint az államhatalom, valamint az 

államigazgatás központi és helyi szervei közfeladatok ellátására rendszeres 

illetménnyel egybekötött állásra megválasztott, kinevezett, vagy szerződéssel 

alkalmazott állományát kell érteni alatta. A kialakított rendszer azonban nem 

tűnt tartósnak, hiszen az 1970-es évek második felére a bérrendszerek 

összeomlottak, ami egyrészt összefüggött a közigazgatás expanziójával.
374

A 

38/1973 (XII. 27.) MT. rendelet az államigazgatási és igazságszolgáltatási 

dolgozók munkaviszonyainak egyes kérdéseit szabályozta. Ahogy azt Horváth 

István is kiemeli a rendelet kapcsán, nem önállósodásról volt szó ebben az 

esetben, mivel a munkaviszonyok egy speciális részeként kezelte az említett 

szegmenseket.
375

 Román László kiemeli, hogy a szocialista jogrendszerben a 

munkajog (igazi) önálló jogággá alakulása csakis a közszolgálati jog és az 

egykori munkajog egyesülésével jöhetett létre.
376

 A vállalati munkajogviszony 

és a közszolgálati jogviszony a munkajog alfajaiként értelmezhetőek, a 

meglévő különbségek nem lényegesek, melyek a munkajog belső 

problémájaként jelentkeznek. Ha a dolgozat hipotézise fényében vizsgáljuk 

meg ezt a korszakot, akkor némileg igazoltnak tekinthető. Az államszocialista 

berendezkedés ugyanis éppen a fogalmi struktúra módosításával hatott a 

személyi hatályra, mely leképezte a dolgozók tömegeit. Azt is hozzá kell 

tennünk, hogy ez a fajta változás nem egyfajta organikus fejlődéshez 

kapcsolódik, hanem egy kikényszerített paradigmaváltáshoz. Egy olyan 

kiterjesztett globális munkavállaló fogalom alakult ki, ahol nem is annyira a 
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munkajog nyelte el a közszolgálati jogot, hanem a közszolgálati jog a 

munkajogot. A korabeli szocialista munkajog ugyanis minden elemében és 

minden változatában a „közszolgálati a köz érdekében” megvalósuló 

munkajogviszony. 
377

 A közszolgálati jog a korábbi korszakokhoz képest 

értékveszteségen esett át, mindazonáltal, hogy a közszolgálati jog nem a 

közjog – magánjog ellentét kifejezési formája, mint ahogy korábban volt. A 

közszolgálati joggal szemben nem a magánalkalmazást kell állítani, hiszen 

nem értékelhetőek ellentétpárkánt.
378

 Ha sarkosan akarnánk jellemezni a 

korszakot, akkor az összes dolgozó közalkalmazottnak is tekinthető, hiszen a 

korabeli Mt. szabályozása inkább volt közjogi strict jellegű, mint sem 

rugalmasságon alapuló magánjogi gyökerű kódex. A szabályozás jellege 

ellenére azonban mondhatjuk, hogy ha a munkavállalót, mint globális 

fogalmat alkalmazzuk, volt olyan korszak a magyar jogéletben, mikor 

egyértelműen a közszolgálati alkalmazottak is mind munkavállalónak 

minősültek. A magán munkajogi viszonyok államosított jellege okán inkább 

voltak közjogiak. A rendszerváltással a kialakult rendszer jelentősen módosult, 

újabb típusú kérdésekre keresték a választ a későbbi újra szabályozásban. Egy 

bizonyos: az új kérdések, ahogy azt látni fogjuk a későbbiekben, nem 

feltételeztek akkora mértékű paradigmaváltást, mint ami ezt a korszakot 

jellemezte. 

 

5. Az EU közszolgálati rendszere 

 

Az EU történetiségében a közszolgálati jogviszonyok nem mentek át 

olyan jelentős változáson, mint az egyes nemzeti rezsimek. Ha nem is a mai 

formájában, de az adminisztráció már az Unió korai szakaszában is 

megkívánta, hogy saját apparátusa működjön. Fontos jellemzője a 

szupranacionális jelleg, mellyel maga a szolgálati jogviszony elveszítette a 

nemzeti karakterét. Ahogy azt a korábbiakban említettem (II. rész 6.3.) a 

                                                           
377

 Román: i. m. 183. old.  
378

 Román: i. m. 184 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



165 

 

lojalitás elsősorban egy nemezetektől az EU irányában fennálló hűséget 

feltételez, melyet nem szabad (tilos), hogy nemzetpolitikai érdekek 

befolyásoljanak.
379

 De azzal mindenféleképpen számolni kell, hogy a jelenlegi 

konfliktusok (pl. Görögország adósságkezelése) akár felvethetik a kettős 

kötöttség problémáját is. Egy kissé személyesebb jellegű szakmai forrásban 

Klaus Otto Nass kifejti, hogy a lojalitás kérdése is elterelhető, hiszen azok a 

tisztviselők, akik az EU intézményeinél dolgoznak, mind lényegében „Espirit 

de Corps”szellemében kell, hogy dolgozzanak. A korábbi lojalitási élményt 

részben vagy épp egészen ki kell törölniük magukból.
380

 A vitához és annak 

értelmezéséhez mindenféleképpen hozzá kell tennem azt, hogy az Unió 

személyzete folyamatosan kritikák kereszttüzében áll. A kritikának két eleme 

van. Az egyik eleme az ellátott funkciókkal kapcsolatos. Sokan nem tudnak 

értelmezni egy olyan közszolgálati rendszert, melyhez nem tartozik hozzá a 

nemzeti karakter. A másik leggyakrabban felhozott kritikai érv a tisztviselők 

keresete és nyugdíjjogosultsága. Sokak szerint ezek a tisztviselők nem igazán 

dolgoznak, de ezért jól megfizetik őket.
381

 

Az Uniós személyzettel kapcsolatos szakirodalom igen szűkös, és nem 

túl bőbeszédű. Azt azért mindenesetre elmondhatjuk, hogy a köztisztviselők 

száma egy progresszív növekedési skálán jeleníthető meg. A jelenlegi kb. 

55.000 fős köztisztviselői személyzet reálisnak és gazdaságosnak is mondható, 

melynek létszáma 0,011% a tagországok népességarányához képest. Az is 

hozzátehető, hogy az az állítás, mely szerint nincs egységes európai modellje a 

közszolgálatnak, nem teljesen tartható álláspont.
382

 Ez az álláspont akkor 

védhető teljes mértékben, ha az egyes országok megoldásait vizsgáljuk meg és 

próbáljuk rendszerezni. Ha viszont a közösségek saját adminisztrációs 
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személyzetéről beszélünk, akkor véleményem szerint helytálló az önálló 

európai megoldás kiemelése, mely megkülönbözteti a többi szupranacionális 

szerv megoldásaitól. Annyiban azonban teljesen helytálló a fent említett 

megállapítás, hogy nem kezelhetjük légüres térként ezt a szegmenset,
383

 mivel 

a tagállamok közigazgatása hatással volt a kialakult rendszerre. 

Az egységes szolgálati struktúra kialakítására a 1965-ös Egyesítő 

Szerződés gyakorolt jelentős hatást, melynek a 24. cikke az adminisztráció 

egyszerűsítése és a párhuzamosságok felszámolása mellett foglalt állást. 

Ehhez jó alapot adott a fent említett megállapodás, hiszen az eleddig három 

szupranacionális szervezetet olvasztották egybe. A személyzetre vonatkozó 

egységes szabályzat kialakítása ezután következhetett. A legelső egységes 

szabály a 259/68 (EGK, EURATOM, ESZAK) együttes rendelet.
384

 A rendelet 

keretjelleggel lett megfogalmazva, melyet a bírósági döntések töltöttek meg 

tartalommal, amire szükség is volt a tisztviselők és az ügyek növekvő száma 

miatt is.  Armin Hatje említi 1988-ban megjelent könyvében, hogy már a 

könyv megjelenésének az évében 21.000 tisztviselő és egyéb alkalmazott 

dolgozik az EU szerveinél. Ez napjainkra a szervezeti struktúra változásai és a 

bővülő taglétszám okán is jelentősen emelkedett. A megnövekedett létszám 

emelkedő számú olyan jogvitát is jelent, mely a tisztviselők és a foglalkoztató 

között alakul ki. Az ügyszámok növekedésével egyre inkább 

megfogalmazódott az az igény, hogy a hivatalnokok jogvitáinak eldöntésére 

önálló speciális bírói fórumot hozzanak létre. Az első komolyabb elképzelés 

az 1970-es években merült fel, mely alapján egy új első fokú bíróság 

felállítása lenne szükséges. Ekkoriban azonban még nem volt meg a megfelelő 

jogalap. A jogalapot az Egységes Európai Okmány teremtette meg, és a 

végleges felhatalmazást a Nizzai Szerződés jelentette. Ezt követően a 

Közszolgálati Törvényszék 2005. december 12-én megkezdte 

működését.
385

Érdekes azonban az a kontraszt, amely a Közszolgálati 
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Törvényszéket különválasztja a többi első fokú fórumtól. Angyal Zoltán 

megfogalmazása nyomán kijelenthető, hogy míg a Közszolgálati Törvényszék 

általában egyedi ügyekben dönt, addig a másik két fórum döntései akár 

európai polgárok millióira lehet hatással. Az persze vitán felül áll, hogy az EU 

tisztviselőket is megilleti minden olyan jellegű jogosítvány, mint ami a 

nemzeti tisztviselőket vagy munkavállalókat. Ezért fontos, hogy a 

jogorvoslathoz való jogot is biztosítsák a számukra. 

A német jogirodalomban az Unió tisztviselőjének kérdésében elég 

jelentős polémia alakult ki az 1990-es évek közepén. Ebből a polémiából Nass 

és Kuhn egymásra reflektáló tanulmányait említeném meg. A tanulmányok 

közös vonása a tudományos publikációknál annyira nem megszokott kissé 

személyes hangvétel. Nass kritikaként fogalmazta meg az uniós bürokratikus 

gépezet lassúságát. A lassúságot elsősorban nem a döntéshozatal, hanem a 

felvételi eljárás oldaláról szemléli. Továbbá kiemeli, hogy a brüsszeli 

közszolgálati apparátus lényegében hozott anyagból felépülő rendszer, a 

multikulturalitás ellenére nem különbözik jelentősen a nemzeti közszolgálati 

rendszerektől, hiszen a tisztviselők itt is csak le akarják tudni a 

munkaidejüket.
386

 Kuhn megítélése szerint azonban fontos kiemelni, hogy 

annak, aki a közösségek szolgálatát választja, szükséges, hogy átjárja az 

európaiság iránti eszme. Tevékenységében hasonlít ugyan egy államtisztviselő 

feladataira, de maga a kiválasztási metódus egy teljesen sajátos eleme a 

rendszernek. Kiemeli Johnson álláspontját a tisztán közösségi 

köztisztviselőkről. E szerint az álláspont szerint a tisztviselők nem törekszenek 

arra, hogy élethossziglani karriert építsenek ki Brüsszelben. Ezek a személyek 

inkább kétvágányúak, ugyanis a munkahelyi felemelkedésbe mind közössége, 

mind nemzeti szinten történő megvalósulása beletartozik.
387

 

De nem csak a nemzeti közigazgatásnak, hanem az EU-nak is 

szembesülnie kellett azokkal a tényezőkkel, melyek megkövetelték a 
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közszolgálat valamilyen fajta reformját. A hivatalos álláspont szerint három 

alapvető oka volt: 

- hatékonyság és takarékosság, 

- a személyzeti szabályzatban szereplő hatályvesztésre vonatkozó 

rendelkezések új megoldásokat követeltek a bérezés, a nyugdíjak és a 

nyugdíjjárulékok éves kiigazítása kapcsán, 

- a Tanács által kifejezésre juttatott aggályok eloszlatása.
388

 

A 2004-es reform elsősorban nem magát a szolgálat karakterét érintette, 

hanem financiális oldalról közelítette meg a kérdést. A már idézett MEMO 

szerint korszerűbbé vált az előmeneteli struktúra; csökkent az újonnan 

alkalmazottak kezdő fizetése; megszüntettek bizonyos kedvezményeket; 

megreformálták a nyugdíjrendszert; új személyzeti kategóriaként bevezették a 

szerződéses alkalmazottakat; jobban összehangolták a hivatást és a 

magánéletet; új módszert vezettek be a díjazás és nyugdíjak kiigazítására.
389

 

Bevezették az új bértáblát, és megreformálták az előmeneteli rendszert. Ezzel 

párhuzamosan lehetővé tették a rugalmas munkaidő-beosztás alkalmazását, 

ahol a tisztviselők csupán csak a túlóráik egy részét igényelhetik díjazás vagy 

szabadság kivétele helyett. A reform ezért nem magát a közszolgálat zárt 

rendszerét érinti első sorban. A javasolt és megvalósított reformok közvetett 

módon hatottak a rugalmasabb és nyitottabb rendszerek felé. Természetesen ez 

nem segített abban, hogy kevesebb legyen a foglalkoztatási konfliktus. Az 

ügyszámok növekedése nem csak a foglalkoztatói viták terén valósult meg, 

ezért a Törvényszék szervezeti reformjára kerül sor, aminek következtében az 

önálló Közszolgálati Törvényszéket 2016-banbeolvasztják a Törvényszékbe, 

ezzel emelve a meglévő bírák számát.
390

 A sajtóanyag ugyan nem tesz említést 

róla, de feltételezhető, hogy a közszolgálati jogviták a jövőben a Törvényszék 

hatáskörébe fognak tartozni.  
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Az EU közszolgálati rendszere folyamatosan egy kettős mércével 

vizsgált szolgálati viszonyrendszer. A kettős mértékskála egyik végén a 

nemzeti közszolgálati rendszerek helyezkednek el, a másik oldalon más olyan 

nemzetközi szervezetek, amelyeknek saját személyzetük van. Egyrészt 

eltérnek az állami rendszerektől, hiszen az EU egy sajátos felépítésű 

közigazgatási rendszerrel rendelkezik, melyben olyan személyeket 

foglalkoztat, akik akár teljesen ellentétes igazgatási kultúrából érkeznek. A 

szolgálati viszonyrendszer egyszerre hordozza magában a zárt és a nyílt 

közszolgálat ismérveit és elemeit. A személyzet jelentős részét a Bizottság 

foglalkoztatja, melynek jelentős politikaformáló szerepe is van. 

Összehasonlítva más nemzetközi szervezetekkel azonban azt tapasztalhatjuk, 

hogy az Unió személyzeti struktúrája sokkal homogénebb, mint más 

szervezeteké. Nem csak, hogy homogénebb, hanem uniformizáltabb is. Ennek 

egyik egyértelmű jele a formalizált jogviszony-keletkezés. A közösségi 

tisztviselők jelentős részét ugyanis kinevezést követően foglalkoztatják. A 

személyzet egy kisebb része az, aki csak szerződéses viszonyban áll.
391

 

Ha röviden össze akarnám foglalni, hogy mi a jellemző erre a szolgálati 

típusra, akkor azt mondanám, hogy sajátos karakterű olyan zárt közszolgálati 

rendszer, mely nagyban épít elsősorban a francia és kis mértékben a német 

hagyományokra. A zárt karrierrendszer nélkülözi a nemzeti karaktert, mely 

teljesen érthető egy szupranacionális szerv vonatkozásában. Uniformizált és 

egységes megjelenés jellemzi a hivatalnokokat, akikben kimutatható a 

közösségi szellemből fakadó koherenciára való törekvés. Attól eltekintve, 

hogy éppen merrefelé tart a hivatalnoki létszám emelkedése, vagy csökkenése 

az mindenféleképpen elmondható, hogy egy olyan rendszer alakult ki, és 

működik ma is, mely képes arra, hogy 28 országból álló gazdasági és más 

szférákban is jelentős egységet összefogó szervezetet mozgásban tartsanak.  

Véleményem szerint a közösségi közszolgálati személyzeti rendszer is 

megvizsgálható a dolgozatomban említett hipotézis szempontjából. Az EU 

vonatkozásában, ha közszolgálatról beszélünk, mindenféleképpen egy szűk 
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értelmezéssel tehetjük ezt meg. Ennek a nemzetközi szervezetnek az egyik 

jelentősége az, hogy szinte csak tisztviselőket foglalkoztat. Így azzal a 

problémával biztosan nem találkozik, mint a magyar, a német, vagy akár az 

angolszász jogalkotás. Az Unió vonatkozásában a közszolgálati jognak egy 

értelmezése, egy igen szűk értelmezése lehetséges. Mindenki ide tartozik, 

akinek a foglalkoztatása a Személyzeti Szabályzat hatálya alá tartozik. Az a 

kérdés, hogy vajon a tagok tudnak-e, képesek-e a mostaninál még közelebbi 

integrációt létrehozni. Ha igen, az mennyiben fogja befolyásolni a mostani 

kialakított rendszert. Ez a kérdés akkor is fennáll, ha az integráció a maihoz 

hasonló válsághelyzetbe kerül (Görögország és a Grexit kérdése). 

Mindenesetre az Unió egy megfelelő példa arra, hogyan lehet egységes 

közszolgálati rendszert működtetni. Meglátásom szerint az EU intézményei 

szintjén a hatékonyság csak így biztosítható. 

 

6. Részkövetkeztetések az összehasonlító jogtörténeti fejezetek alapján 

 

Ebben a részben megpróbálkoztam azzal, hogy a közszolgálat 

jellemzőit végig vezessem azokon a fordulópontokon és időzónákon, mely 

történetiségében elemzi a köz szolgálatát. Azt elmondhatjuk, hogy a szolgálat 

megítélése folyamatosan változik. A változást mindig a szolgálatadó 

viszonylatában tudjuk értékelni. Az uralkodói felfogások, illetve az államnak a 

saját organikus fejlődése mélyen befolyásolta és befolyásolja még ma is a 

személyzet helyzetét. Az a korábbi leírásokból kitűnik, hogy két jelentős 

korszak különböztethető meg. Az egyik a privát közszolgálat korszaka, ahol az 

uralkodó és a szolgálatot ellátó személy közötti személyes kapcsolat volt az 

egyik meghatározó elem. A személyesség ellenére mondhatjuk azt, hogy 

mivel az uralkodó mindig az állammal azonosította magát, a személyzet 

helyzete közjogi kérdésként volt kezelendő.  

A privát közszolgálat csak lassan alakult át hivatásos az uralkodó 

személyétől nagyrészt független professzionális állami gépezetté. Az, hogy 

éppen melyik személyi réteg volt éppen privilegizált helyzetben, az 
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korszakonként és vizsgált államonként is eltért. A történeti elemzésünkben 

ugyan az ókorig mentünk vissza, de az mindenféleképpen megállapítható, 

hogy a köz valamilyen szolgálata egyidős az állammal, illetve azokkal a 

szerveződésekkel, melyek valamilyen társadalmi berendezkedést képeztek le. 

A korai időkben a tisztviselők kiválasztása és foglalkoztatása nem csak az 

uralkodó személyes impériumát testesítette meg, hanem kölcsönzött a 

kapcsolatnak egyfajta szakrális jelleget. A korai államokban a tisztviselők az 

uralkodó kegyéből töltötték be pozíciójukat, amit szakrális keretek között 

kaptak meg, és meghatározott privilégiummal is párosult. A közszolgálati 

rendszer alapelemei akkor kezdenek igazán körvonalazódni, mikor kezd 

elválni a többi hatalmi ágtól. Ennek kezdeti lépéseit láthatjuk először a görög, 

majd később a római állam felépítésénél. Ezzel párhuzamosan próbáltam 

vizsgálni az egyéb munkajogi elemek megjelenését is. A közszolgálati jog és a 

munkával összefüggő más jogviszonyok évszázadokig egymás 

ellenpólusaiként voltak értelmezhetőek. Ez bizonyos értelemben a mai napig 

fennáll bizonyos területeken.  

Nagyon sok országban a közszolgálati jog nem távolodott el olyan 

mértékben az államigazgatási szemlélettől, hogy egy sajátos privilegizált 

szolgálati típust lássanak benne. Ez a szolgálat pedig magasabb szinten áll, 

mint a munkajog bármely relációja. Ez elsősorban a zárt karrierrendszerű 

országok sajátos felfogása. Ezzel szemben sokkal rugalmasabbak a nyitott 

közszolgálati rendszerek melyek időben párhuzamosan alakultak ki a zárt 

karrier rendszerekkel. A két felfogás két eltérő jogi kultúrát feltételez. A nyílt 

rendszerek, elsősorban az angolszász common law felfogást képviselik, míg a 

zárt rendszerek inkább a kontinentális jogalkotásban gyökereznek. A 

különbség persze nem csak ebben áll. A nyílt rendszerek sokkal lazább és a 

magánjog felé inkább tendáló szolgálati rendszert alakított ki. Ezekben az 

államokban a közigazgatás és a magánigazgatás közötti határvonal vékony, 

illetve nincs. Ebből következően az egyes szolgálati viszonyok (munkajogi és 

közszolgálati) között az adott jogrendszer nem, illetve alig tesz különbséget. 

Mondhatjuk azt is, hogy ezekben az országokban egy nagyrészt egységes 
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közszolgálati jogról beszélünk. Természetesen itt is vannak speciális 

privilegizált rétegek, de ezeknek a mértéke jelentősen kisebb, mint a zárt 

karrierrendszerű országokban. Az egyes országok történeti elemzéséből az a 

következtetés is levonható, hogy a zárt és nyílt kategóriák alkalmazása nem 

kizárólagos. Ennek egy szemmel látható folyamata volt, illetve egyes 

területeken ma is érvényesül az NPM filozófia hatása. Ez elsősorban a 

kontinentális zárt rendszerű országokban fejtette ki a hatását. A képet azonban 

árnyalni szükséges annyival, hogy a közép- és kelet európai országokban a 

jellemző időbeli késéssel érkezett meg. Ezekben az országokban inkább 

torzulásokat okozott az újjáalakuló közszolgálati rendszerekben. Ezek az 

államok, köztük Magyarország is, egy számára teljesen új politikai 

berendezkedésre tért át, amely teljesen új közszolgálati rendszer kidolgozását 

követelte. Így előfordulhatott az, hogy míg nyugaton az NPM bukásáról 

beszéltek, addig az említett országokban akkor vezettek be egyes olyan 

rendelkezéseket, melyeket az Új Közmenedzsment szelleme hat át. Ezek 

pontos hatását a következő részben szeretném megvizsgálni a dolgozat fő 

témájaként megjelölt személyi hatály és dogmatika szempontjából.  

A magyar jogtörténeti fejlődés nem illeszthető konzekvensen sem a 

kontinentális, sem a common law országok jogfejlődésébe. A kezdeti 

időszakban a közjogias szemléletmód érvényesült, mely a töredékes 

szabályozás ellenére egy viszonylagosan egységes pragmatikát mutatott. A 

szabályozásból teljesen meghatározható volt, hogy a korabeli szabályozás mit 

ért köztisztviselő alatt, és hogy milyen feltételekkel alkalmazható. A korabeli 

források a közszolgálat egységességét kizárólag a közjogon belül tartották 

elképzelhetőnek, annak ellenére, hogy elismerték bizonyos pozíciókban a 

magánjogi alkalmazás lehetőségét. Ez a felfogás nagyban befolyásolta azt a 

dogmatikát, mely teljes mértékben meghatározta a szolgálatra vonatkozó 

szabályokat. A szolgálat specialitása az a kiemelt szerep, mely a többi 

munkaviszonyhoz kapcsolatosan övezte a közszolgálatot. Az állami szolgálat 

magasabbrendűsége kijelölte azokat a pontokat, amelyek determinálták a 

kapcsolódást a jogviszonynak a jogrendszerben történő elhelyezése és 
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jellemzői között. Ez a dogmatikai felfogás változott meg az ’50-es évek eleji 

Magyarországon, mikor az új kommunista szemléletű kormányzat elkezdte az 

állami berendezkedés átalakítását. Az átalakítás egyik eleme a munkajog 

kiemelése, és a munkajogi szabályozás által meghatározott, egységesnek szánt 

rendszert alakítottak ki. Hiába a munkajogi szabályozás volt az alap, és hiába 

ismerte fel a korabeli jogi felfogás, hogy azonos alapú jogviszonyokról 

beszélhetünk, az eredmény egy erősen közjogias jellegű, túlpolitizált rendszer 

kialakítása volt. Erős sarkítással mondhatnánk azt is, hogy ebben a 

korszakban, hazánkban csak közalkalmazottak dolgoztak.  Az egységes 

szabályozás alapján az egyik oldalon a dolgozó állt, amely ez esetben jelentett 

kétkezi munkást és hivatalnokot is. A rendszer azonban nem volt hibátlan, 

hiszen idővel olyan szabályok meghozatalára volt szükség, mely külön kezelte 

a hivatalnok réteget a bérezés tekintetében. Véleményem szerint csak ezzel a 

módszerrel lehetett finomítani a szovjettípusú zsákmányrendszeren.
392

 

A politikának a közszolgálatra gyakorolt hatása egy olyan kérdés, 

amely elsőre másodlagosnak tűnik, pedig éppenséggel nagyon is fontos 

szerepet játszik. Igaz ez az előző korszak magyar megoldásaira is ugyanúgy, 

mint a többi vizsgált ország hivatalnokrendszerére. A politika hatása változó, 

de folyamatosan jelen lévő erő. A legnagyobb befolyást a nyílt rendszerekben 

gyakorolta és gyakorolja ma is. Erre volt megfelelő szemléltető példa az 

amerikai és a szovjet típusú zsákmányrendszer. A különbség a kettő között az 

ideológiai megágyazottságban gyökerezik. Az amerikai típusú a korrupció 

elleni harc egyik eszközét látta benne, míg az oroszok és a mintát átvevő 

államok a politikailag megbízható emberek és pártfunkcionáriusok 

elhelyezésének lehetőségét. A kettő közötti különbséget Magyary Zoltán emeli 

ki a legszemléletesebb módon: „Az Egyesült Államok a demokrácia veszélyét 

látták a hivatásos közszolgálatban és ezért 1829-től nem is pártpolitikai, 

hanem elvi megfontolásból áttértek a négy évi megbízatás rendszerére.[…]  

Szovjetunióban viszont annak a folyamatnak vagyunk a tanúi, hogy Marx és 

Lenin a hadsereg és a hivatásos bürokrácia széttörését a proletárforradalom 
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fő céljainak jelölték meg és azt hirdették, hogy a közigazgatást oly egyszerűvé 

lehet tenni, hogy azt váltakozva bárki elláthassa, […]” 
393

 

Ez utóbbi volt hatással a Vasfüggöny keleti oldalán lévő országokra, 

így hazánkra is. De természetesen ennek a hatásnak az intenzitása 

országonként eltérő volt.  

Röviden összefoglalva, a közszolgálati jog egy történetileg időben és 

országonként területileg determinált szolgálatot jelent, mely a fent ismertetett 

két rendszer relációjában képzelhető el. A meglévő rendszereket változó 

mértékben befolyásolják a politikai hatások és a nemzetközi közjogi, és a 

közszolgálatot érintő magánjogi (elsősorban munkajogi) trendek. Az eltérő 

megoldások egyes részletei, vagy egészei példaként szolgálhatnak a tovább 

fejlesztésre, így megvalósul a kölcsönhatás az egyes rendszerek között.  

Azt is láthattuk, hogy léteznek olyan országok is, ahol egységesnek 

tekinthető a szabályozás. Természetesen az egységesség értékelése és bázisa 

országonként eltér. Ha az 1945 utáni korszakot nézzük, a magyar 

jogfejlődésben is megvalósult valamilyen szinten az egység, mely egy 

paradigmaváltás következménye. A paradigmaváltás alapja a közszolgálatnak 

a munkajogba ültetése volt. A megváltozott paradigma természetesen új 

dogmatikai felfogást, és a személyi hatály újradefiniálását igényli. A vázolt 

megoldás a mai napig hatással van a közszolgálati jogunkra, melynek 

vizsgálatát a következő részben fogjuk részleteiben elemezni. 
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IV. A szabályozás problémája a dogmatika és a gyakorlat 

szempontjából 

 

Az előző fejezetekben a rendszer megalapozására törekedtünk és a 

személyi hatály elemzésével és a történeti ív felrajzolásával. A korábbi 

részekben is felmerültek már problémák és kérdések a rendszer 

dogmatikájával és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban. Elegendő 

példaként felvetnünk az állam szerepét az egyes foglalkoztatási viszonyokban. 

Az állam kettős szerepe végigvonul a munkajogi és közszolgálati jogi elemzés 

gerincén. De ezen túl több dilemma is felmerül, melyekre egyrészt a 

közszolgálati rendszerek további dogmatikai elemzése során felmerül, különös 

tekintettel az egységes szabályozásra és annak gyakorlati buktatóira. Az 

elemzés ebben a fejezetben sem ex chatedra jellegű monológ szeretne lenni, 

hanem a jogösszehasonlítás eszközét felhasználva egy részletes elemzés. Egy 

olyan részletes elemzés, mely talán akár még valamilyen csekély hatással is 

lehet a jövő szabályozására. Az összehasonlító jelleget a korábbi fejezeteket 

jellemző párhuzamosság jellemzi majd. A jogösszehasonlítás módszere ebben 

a részben nem a párhuzamos fejezetek szerkesztésében fog megvalósulni, 

hanem szövegközi utalásokban.  

A hatályos magyar szabályozást a germán jog a common law és az EU 

szolgálati szabályainak tükrében vizsgáljuk főként. Elsőként általános 

dogmatikai problémák felvetésével kezdjük az elemzést. A felvetett 

problémákat pedig az azt következő fejezetekben szeretném feloldani. 

Szükséges lesz megvizsgálni a duplikált közszolgálat problémakörét mind 

történeti, mind szabályozási kontextusban. Ehhez kapcsolódó kérdés, hogy a 

jogszabályi különállás mennyire jelenti ténylegesen is az egyes szolgálati 

szektorok elkülönülését. Szükséges megvizsgálni az egységes szabályozás 

témakörét olyan szemszögből is, mely megvizsgálja a kidolgozott 

koncepciókat és megvizsgálja elbukásának okait. Ez utóbbi gyakran összefügg 

a politikai akarattal, melynek a befolyása egy külön kérdés (hogyan, mikor, 

meddig). Ezekből a főbb pontokból és a hatályos szabályozás anyagából 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



176 

 

szeretném felépíteni a személyi hatály és a dogmatika összefüggéseinek 

kérdését, és megfogalmazni a de lege ferenda javaslatokat 

 

1. A közszolgálati rendszer általános dogmatikai jellemzői és 

problémái 

 

A közszolgálati rendszert a vizsgálatakor nem csak részleteiben, hanem 

egészében is szemlélni kell. A korábbi két nagy fejezetrészben a személyi 

hatály megfogalmazásával és annak történeti fejlődésével foglalkoztunk. 

Mivel a dolgozat központi eleme a személyi hatály köré és a hozzá kapcsolódó 

dogmatikára épül, ezért jelenetős mértékben nem is fogunk elszakadni ezektől. 

Már csak azért sem, mert ha a közszolgálat egyéb kérdéseit és problémáit 

vizsgáljuk, mindig visszajutunk az emberhez, illetve a személyhez. Ez azt 

jelenti, hogy a közszolgálat szempontjából az emberi tényező közvetve vagy 

közvetlenül, de megkerülhetetlen. Ilyenkor teljesen mindegy, hogy az aktuális 

központi téma a hivatali struktúra kialakítása, karcsúsítása, módosítása. 

Közvetlen és közvetett módon is érinti a személyi állományt.  

De a dogmatikai és gyakorlati problémák nem csak kifejezetten a 

közszolgálati jogszabályok alkalmazásából fakadhatnak, ezért a dolgozat egy 

fejezet erejéig kitér a közszolgálati alkalmazottak képzésére, és olyan 

jogszabályokra is, mint a sztrájk.  

Mindezekből is látható, hogy a közszolgálati munkajog egy 

soktényezős jogviszony, ahol sok mindenre tekintettel kell lenni.  Az egyik 

legfontosabb dogmatikai kérdést a dolgozat elején már karcolgattuk, jelesül a 

jogági hovatartozást. A kérdés sok szempontból fontos a dolgozat és egy 

leendő egységes szabályozás szemszögéből. A dolgozat egyik alappillére, 

hogy a közszolgálati jogviszony a munkajog közjogi területére eső jogviszony. 

Az évek során merült fel olyan nézet is mely szerint egy egységes munka- és 

közszolgálati jogi kódex is létrehozható lenne
394

 a jogviszonyok nagyfokú 

                                                           
394

 Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának dogmatikai kérdései és 

ellentmondásai, 202. old. 
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hasonlósága okán.
395

 Annak ellenére, hogy a felvetésben elég sok ráció van, a 

magam részéről nem tennék ilyen messzemenő kijelentést, főleg nem a 

dogmatikai fejtegetéseim elején. Ezzel a példával is csak szemléltetni 

szerettem volna, hogy mennyire jelentős, hogy hová is tesszük a határvonalat a 

munkajog és a közszolgálati jog vonatkozásában. 

Fontos annak felvázolására, hogy mégis, akkor hová soroljuk a magyar 

jogon belül
396

 a közszolgálati jogot. A dolgozat korábbi részeiben láthattuk, 

hogy a közszolgálati jog egy elég jelentős átalakuláson ment át. Itt elsősorban 

nem a megújult hivatali struktúrákra és teljesítménykényszerre gondolok 

elsősorban, hanem ara, hogy ez a terület folyamatosan távolodik el a 

közjogtól, és egyre inkább a magánjog felé tolódik.
397

 Ez azonban nem csak 

magyar jelenség, hanem világszerte ez a tendencia. Természetesen az 

eltolódás mértéke országonként változik. Széles a skála a svéd modelltől
398

 

egészen a német szolgálati jogviszonyig. 

A rugalmasabb szabályok bevezetése és az NPM filozófia előretörése 

ellenére a kontinens országaiban és az Unió hivatalaiban is a zárt közszolgálati 

rendszer működik. Ha nem is sikerült teljes sikert elérnie az NPM-nek, azt 

biztosan igen, hogy sokkal rugalmasabbak lettek a közszolgálati jogszabályok. 

Erre elég példaként említenem a német „Föderalismusreform”-ot, ahol a 

híresen merev közszolgálati szabályok a legutóbbi váltással elindultak a 

felpuhulás, és a flexibilisebb szabályozás útján.
399

 Azt nem tudni, hogy a 

kormányzat új közszolgálati politikája mögött is az új rendszer húzódik-e meg, 

vagy csak szimplán a költségvetési nadrágszíjon kellett szorítani, és ennek 

legegyszerűbb módja az állam karcsúsítása. Azt mindenesetre elmondhatjuk, 

hogy az új közszolgálati szabályozás tényleg tartalmaz rugalmasabb 

szabályokat, sőt, meglátásom szerint némelyik szabály túlságosan is 

rugalmas.
400

 

                                                           
395

Prugberger – Nádas: Európai és magyar…, 33-36. old.  
396

 Fontos kiemelni, hogy a magyar jogon belül, ugyanis majd a később vizsgált jogrendszerekben 

eltérő megoldásokkal találkozunk.  
397

Bercuson, Brian: European Labour Law, Cambridge University Press, Cambridge 2009, 404. old. 
398

 Szinte már nincs is különbség a köz- és magánszektor munkavállalói között.  
399

Sidentopf: i. m. 80. old.  
400

 Erről részletesebben a jogviszony megszűntetésénél lesz szó 
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De természetesen az, hogy mennyire hatott a magyar közszolgálatra az 

NPM felfogás, csak csekély mértékben segít a válaszadásban. Ebből csak azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy a magánjog irányába tolódik valamelyest a 

szabályozás. Az első jelentős támpontunk a Kttv. általános indoklásban rejlik, 

mely a jogalkotó felfogását tükrözi.  A jogalkotó egy egységes különálló 

közszolgálati rendszer létrehozását várja az új szabályozástól, melyben a Kttv. 

ugyan figyelemmel van a mindenkori Mt.-re, de attól már nem függ.
401

A 

jogalkotó ezt az összhangteremtést tovább cizellálja a Kttv. javaslati 

indoklásában, mely szerint a megszűntetési és egyéb magatartási szabályokat 

az új. Mt-vel összhangban, de azok szabályain túllépve, a közszolgálati 

jogviszony súlyához mérten alakítja ki.
402

A jogalkotó szándékából így az tűnik 

ki, hogy egyre inkább távolodni szeretne a munkajogi szabályoktól. Végleges 

szakítást nem mond ki. 

Érdemes a dolog másik oldalát is megvizsgálni. Az új Mt. 

konzekvensen követi az új szabályozási logikát, amelyet a Kttv. behozott. Az 

Mt. Általános Indoklásának 17. pontjában tesz a jogalkotó egy olyan utalást, 

hogy azért nincs szabályozva a jogviszonyváltás az új Mt-ben, mert az a 

rendszertani megfontolás húzódik meg az új metódus mögött, hogy az Mt. ne 

tartalmazzon különös szabályokat a közszférában fennálló közalkalmazotti 

vagy köztisztviselői, illetve kormánytisztviselői jogviszonyokra.
403

 

Ebből két dolgot vezethetünk le. Az első, hogy a két törvény általános 

indoklásában finoman elhatárolódik a másiktól, és kizárja alkalmazhatóságát. 

Kicsit olyan lett az Mt. és a Kttv. viszonya, mint az elhidegült házasoké. A 

másik következtetés, hogy ennyinél nem állhatunk meg. A vizsgálat további 

folytatásaként érdemes felhozni az Mt. általános indoklását újfent és kiragadni 

a 14. pont egy utalását, mely a függő munkavégzésekre irányuló viszonyok 

tekintetében az új Mt.-nek vindikálja a monopolhelyzetet. Érdemes jobban is 

megvizsgálni a 14. pontot, melyben a függő munkaviszony után zárójelben a 

munkaviszony kifejezés szerepel. Ha ebből a szemszögből olvassuk a 14. 

                                                           
401

 Kttv. törvényjavaslati indoklása- Általános indoklás   
402

uo. 
403

 Mt. indoklás – Általános Indoklás 17. pont. 
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pontot, akkor abból az derül ki, hogy minden munkaviszonyt az Mt. 

szabályoz, kivéve a közszolgálati jogviszonyokat és egyes ágazati 

jogviszonyokat. A Mt. alkotói elismerik, hogy a közszolgálati és 

közalkalmazotti jogviszony is munkaviszony. Ettől lesz igazán skizofrén a 

helyzet, ugyanis anno a 2010-es Ktjv. előtt készült interjúban a törvény akkori 

előterjesztői, tehát jogalkotók markáns véleményüket fejtették ki, arról, hogy a 

közszolgálati jogviszony semmilyen körülmények között sem 

munkajogviszony. Az országgyűlés elfogadta a jogszabályt anno, mely az 

alapja lett a mai Kttv.- nek. A Tisztelt Ház az új Mt.-t is elfogadta, és a Kttv. -

t. is. De akkor most melyik is a jogalkotó eredeti álláspontja?  

Lehet, hogy elsőre kicsit feleslegesnek tűnik boncolgatni egy olyan 

kérdést, amit elvileg a magyar jogásztársadalom sem azonosan ítél meg, de ha 

jobban belegondolunk, a fentiekből is látszik, hogy nem olyan egyértelmű a 

válasz. Ez fokozottan igaz, ha a jogalkotó nem konzekvens. A mindenkori Mt. 

és a Kttv. közötti kapcsolatrendszer egy fontos kérdés nem csak a mindennapi 

használat szintjén, hanem az egységesítés problémáinak vizsgálatánál is. Ha 

Horváth István elemzéséből indulunk ki
404

 akkor elmondhatjuk, hogy az Mt. 

és a közszolgálati jogszabályok különállása igenis szükségszerű, azonban a 

közszolgálat duplikációja nem.
405

Igaz ő kicsit más kontextusban alkalmazza 

ezt a kijelentést, de meglátásom szerint ide is alkalmazható, melyből azt a 

következtetést vonhatjuk le, hogy ha a közszolgálati jogviszonyok különállása 

nem volt, sőt biztos, hogy nem indokolt, akkor az Mt -hez fűződő eltérő 

kapcsolatrendszerük sem az.  

Illetve meg kell említenünk a jog ciklikusságát is. Akár tudatos, akár 

nem, de a munkajog és a közszolgálati jog kapcsolatrendszerében 

megfigyelhető egy ciklikus mozgás. A ciklikusság abból ered, hogy a két 

szabályanyagnak milyen az egymáshoz való viszonya, és melyik van nagyobb 

hatással a másikra. A ’92-es jogszabályok életbelépését követően a két 

                                                           
404

 Horváth: Diagnózis és terápia – Javaslat a közszolgálat munkajogi szabályozásának reformjára –,  

26. old. 
405

 Horváth: Diagnózis és terápia – Javaslat a közszolgálat munkajogi szabályozásának reformjára –, 

27. old. 
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szegmens közötti elvi távolodás észlelhető, és ezt a felfogást viszi tovább első 

pillantásra az új Mt. is. 

 

1.1 A duális közszolgálat problémája a rendszerváltástól napjainkig 

 

Ahhoz azonban, hogy a jelenlegi helyzetet megértsük szükséges az 

előzmények ismerete is. Az előzmények felvázolása egyrészt az előző III. 

részben megtörtént, másrészt 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. A hagyomány szerint a politika, a politikai 

egyet nem értés és irigység az, amelyik a mai duplikált rendszerhez vezetett.  

Hagyomány szerint az akkori Munkaügyi Minisztérium (MM) és a Belügy 

Minisztérium (BM) rivalizálásából született ez a rendszer.  Az MM. készítette 

a Kjt –t, a BM pedig a Ktv -t. 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 
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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. Vegyünk egy példát, amelyben két 

takarítónő jogi helyzetét vizsgáljuk. Az egyik takarítónő a minisztériumban 

végzi a munkáját, a másik pedig egy önkormányzati vagy állami kézben lévő 

kórházban. A minisztériumi takarítónő munkavállalóként lesz foglalkoztatva, 

akire a főszabály az Mt. lesz a Kttv.-ben megfogalmazott eltérésekkel. A 

kórházi takarítónő viszont közalkalmazotti státuszú lesz. 

Annyi kétségtelen, hogy az új rendszerben közszolgálati reformra lesz 

szükség, hiszen a korábbi politika által befolyásolt személyzeti rendszer az új 

politikai berendezkedésben nem tartható. Berényi Sándor megfogalmazása 

szerint a személyzeti reform egyben jogi szabályozási reform is, mely 

jogforrási rendezést igényel, és az egységes közszolgálati pragmatika 

létrehozását is jelenti.
406

 A rendszerváltás környékén így előtérbe került egy 

régi probléma, mely a közszolgálati jog egységesítésének kérdése. A szakma 

több elképzelést is megfogalmazott, melyeket megvalósulni szerettek volna 

látni a szabályozásban. A sok elképzelésnek azonban voltak metszéspontjai. A 

metszéspontok egyik legfontosabb eleme az egységes közszolgálat ideájának 

megfogalmazása. Ennek megfogalmazása teljesen független volt attól, hogy 

közjogi, vagy munkajogi alapokon szabályozzuk-e újra kérdéseket, és attól is, 

hogy ki mit is gondol magáról a szolgálati jogviszonyról. 

 Az 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.
407

A 

                                                           
406

 Berényi: i. m. 15. old. 
407

 Horváth István: A közszolgálati munkajogviszony ma és holnap, in.: Acta Facultatis Politico-

iuridicae Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominatae Tomus 

XXXI,1989, 178. old. 
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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.
408

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.
409

 Azok a problémák, 

amiket kezelnie kellett volna, már meghaladottakká váltak. 

Az adott időszakban általános véleményként volt elfogadható, hogy a 

Munka Törvénykönyvéről történő leválasztása szükséges eleme az új 

szabályozásnak.
410

 A leválasztás az új szabályozás keretében teljesen 

megtörtént, de nem feltétlenül a korábbi szakmai várakozásoknak 

megfelelően. A jogalkotó ugyanis a civil közszolgálat személyi állományát 

több szegmensre osztotta. Az osztott szabályozás pedig elég sok 

bizonytalansági tényezőt illesztett bele a rendszerbe, erre hívta fel a figyelmet 

Kenderes György és Prugberger Tamás is. Tanulmányukban megállapították, 

hogy az igaz, hogy az egyes újraszabályozott státuszoknak vannak sajátos 

elemei, és ezek az elemek meg is különböztetik őket a másik két szegmenstől, 

de ez önmagában nem jelenthetett jelentős akadályt a szabályozás jobb 

harmonizációja vagy egységesítése szempontjából.
411

  

A közszolgálati jogviszonyok szempontjából a duplikáció egyik 

legfontosabb okaként a közhatalom gyakorlása lett megjelölve.
412

 A kialakított 

szabályozás azonban továbbra is nyitva hagyta a még ma sem teljesen 

                                                           
408

 uo. 
409

 Balázs István: A közszolgálati reform továbblépési lehetőségei, in.: Glatz Ferenc (Szerk.): A 

demokrácia intézményrendszere, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 1997, 153. old. 
410

 György: i. m. 59.  
411

 Kenderes György - Prugberger Tamás: A közszolgálat, a közalkalmazás és a köztisztviselés a 

tervbe vett új jogi szabályozás tükrében, in.: Magyar Közigazgatás 1991/10, 908-909. old. 
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 Zsuffa István: Törvény a köztisztviselői jogállásról, in: Magyar Közigazgatás 1992/2 65-66. old. 
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megválaszolt kérdést, hogy mit is értünk a közszolgálat terjedelmén. Ez a 

kérdés kulcsfontosságú volt és ma is annak meghatározására, hogy kire milyen 

feltételekkel, melyik törvény alkalmazandó. A korabeli Ktv. és a ma hatályos 

Kttv. is egy, csupán a hatósági elemeket felmutató közigazgatásra korlátozza a 

közszolgálati jog értelmezését. Ezzel szemben azonban kiemelendő Horváth 

István azon álláspontja, mely szerint a közigazgatás és más közszolgáltatást 

megvalósító szervek munkajogi szabályozásának különválasztása alapvetően 

mesterséges, mert ezen kategóriákba tartozó munkáltatók pozíciói a 

munkaügyi kapcsolatokban a legtöbb lényegi kérdésben azonosak.
413

 

A magam részéről indokoltnak tartottam a jogalkotó azon törekvését, 

hogy a gazdasági munkajog és az állami foglalkoztatás bizonyos 

szétválasztása szükséges. Fenntartásokkal még az is kezelhető érv, de inkább 

vitatható, hogy a megváltozott gazdasági viszonyok miatt a közszolgálati jog 

nem kezelhető-e a munkaviszony egyik alfajaként?
414

A jogalkotó korabeli 

érvelésével annyiban tudok egyet érteni, hogy abban a formában, ahogy a 

rendszerváltás előtti időszakban volt a szabályozás a jelen gazdasági 

helyzetben ténylegesen nem lehetett volna fenntartani. Az egységes 

szabályozás és/vagy pragmatika kialakítása nem feltétlenül indokolja, hogy 

minden jogviszony ugyanabban a jogszabályban legyen leszabályozva. 

Önmagában a munkajogi és közszolgálati szabályozás kettéválasztása igenis 

indokolt volt. Ezzel szemben a közalkalmazotti és köztisztviselői szféra 

kettéválasztása nem volt ennyire egyértelmű, hiszen már ekkor is felmerült az 

az igény, hogy a jövőben a tágabb értelmű közszolgálatra egyetlen a 

szabályozásban kellően differenciált törvényt kellene megalkotni.
415

Ez a mai 

napig nem valósult meg.  

Természetesen egyrészt kijelenteni mindent könnyebb, mint 

megvalósítani, másrészt viszont egy már kiépített rendszert gyökeresen 

megváltoztatni úgy, hogy a viszonylagos szabályozási környezete kialakult, és 
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az érintettek megszokták, majd hogy nem lehetetlen. Kísérlet természetesen 

volt rá, melyről részleteiben egy következő fejezetben lesz bővebben szó. 

1.1.1. A közalkalmazottak helyzete a duális rendszerben 
 

 

A közszolgálat és a munkajog kapcsolata szempontjából még egy 

dolgot meg kell említenünk, ez pedig nem más, mint hogy a Kjt. 

kapcsolatrendszere változatlanul fenn áll a jelenlegi Mt -vel amelyen a Mt. 

hatályba léptető szabályok sem változtattak. Volt olyan álláspont, mely azt is 

megoldásnak látta volna, hogy ha a teljes munka- és közszolgálati jogot nem is 

sikerül egyben kodifikálni, de olyan mértékű hasonlóság van a Kjt. és az Mt. 

között, mely indokolhatná ennek a két területnek az egységesebb 

szabályozását.
416

Ez természetesen nem valósult meg, hiszen a jogalkotó 

hivatalos álláspontja kiemelte, hogy itt nem mesterséges megkettőzésről 

beszélünk, hanem két olyan jogi területről, melyek eltérő logikája nem fért 

volna meg egy jogszabály keretein belül.
417

 Ezzel a véleménnyel részben 

egyetértve hozzá kell tennünk azt is, hogy mára ez a reláció módosult. A 

szakirodalom egyenlőre nem igazán cikkez róla, de lehet, hogy csak már 

lemondtak arról a viszonyrendszerről, ami az Mt. és a Kjt. között manapság 

létezik. A változás alapja lényegében az új Mt. megjelenése. Az új munkajogi 

szabályozás hatályba lépésével a Kjt. egy jelentősen megcsonkított, és a 

gazdasági munkajog terminológiájához még inkább közelítő jogterület lett. 

Ennek egyik leginkább jelentős állomása volt a fegyelmi felelősség 

alkalmazásának megszűntetése, és a jogviszony megszűntetési szabályoknak 

még inkább a munkajoghoz igazítása. 

 A változtatások ellenére a Kjt. módosításai mögött valódi koncepció 

nem érzékelhető. Annyi olvasható ki az egyes elképzelésekből, hogy ad hoc 

jellegű változtatások bukkannak fel, melyek hol az Mt -hez, hol a Kttv -hez 

igazítják a közalkalmazotti törvényt. Az a fajta hezitálás érződik ki a 

jogszabályból, ami az 1992-es megalkotása óta érezteti hatását. Ennek alapja 
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az a kiindulás, hogy a jogalkotó nem döntötte el, hogy az állam, illetve az 

önkormányzatok közhatalmi minőségben, vagy tulajdonosi minőségben 

alakítják-e a közalkalmazottak jogviszonyait.
418

 A másik érv, ami eszembe jut, 

hogy a tanácstalanság oka lehet az, hogy a közalkalmazotti réteg egy jelentős 

mértékű személytömeg, mely jelentős szavazóbázist, politikai potenciált 

jelent, amely rá irányadó bármilyen elhibázott jogalkotói döntést a 

választásokon „megtorolhat”. 

A jogalkotó szándékai ugyan nem ismertek, illetve valószínűsítjük, 

hogy konkrét elképzelés nem merült fel, de egyfajta látens tendenciaként 

érzékelhető a közalkalmazotti jogviszony magánjog irányába történő 

eltolódása. A duplikált szolgálati viszonyok esetében felmerülhet az a 

módosított kérdés, hogy a duplikált szolgálat még mindig a közalkalmazott és 

köztisztviselő közötti egységesítés hiánya, vagy értelmezhetjük újabban a 

munkajogi jogviszony és a közalkalmazotti jogviszony egységesítése 

hiányaként? Elismerem, ez utóbbi megközelítés lehet, radikálisnak tűnik a 

dogmatika és a személyi hatály kérdése kapcsán, de véleményem szerint egyre 

inkább indokolt ezzel a kérdéssel is foglalkozni. A Kttv. és a Kjt. a még 

meglevő a jogszabályokat jellemző szövegi átfedések ellenére egyre inkább 

távolodik egymástól. Elmondható, hogy jelenleg az egyetlen megoldási módja 

a duplikált közszolgálat megszüntetésének a közalkalmazotti réteg 

beolvasztása, illetve önálló státuszától való megfosztása. Némileg egyetértve 

Kiss György álláspontjával, a közalkalmazotti jogviszony egyfajta idegen 

testként értelmezhető a magánjog-közjog dualizmusában.
419

 Tovább menve a 

problémák jelentős részét megoldaná ennek a szabályozásnak a megfelelő 

szintű beolvasztása. 

 A jelenlegi rendszerben két megoldási iránya látszódik ennek. Az 

egyik irány a már egyszer megpróbált közszolgálati egységesítés egy egységes 

szolgálati törvénybe ágyazottan, vagy az eddiginél még nagyobb fokú 

harmonizálás útján. Ez lényegében a német út megvalósítása lenne, mely már 

oly annyiszor példaként szolgált a jogalkotó előtt. A másik megoldás a 
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közalkalmazotti jogviszony elmagánjogiasítása. Ez jelenthetné azt a Kenderes 

György és Prugberger Tamás által 1991-ben felvázolt verziót, amiben a 

munkavállalók és közalkalmazottak mégis csak nyernek egyfajta közös 

szabályozást. A megfelelő garanciák és szerzett jogok megtartásával akár ez is 

kivitelezhető lenne, tekintettel arra az elhatárolási problémára, ami felmerül a 

közalkalmazotti jogviszony és az köztulajdonban lévő munkáltatónál dolgozó 

munkavállaló között. Ezt elősegítheti az is, hogy ha a közszolgálati jogra úgy 

tekintünk, mint az egyik legjelentősebb atipikus munkaviszonyra. Az atipikus 

jelleget maga a foglalkoztatás karaktere adja, ahol az állam és az 

önkormányzat jelentkezik kizárólagos munkáltatóként, és közszükséglet 

kielégítése történik. Párhuzamosan érdemes megjegyezni, hogy az állami 

tulajdonú cégek is közszükséglet kielégítésére jöttek létre, bár ebben az 

esetben az állam magánjogi pozícióban tölti be a munkáltató szerepét. Azt 

azért mindenesetre hozzá kell tenni, hogy ez a megoldás nem a jogszabályi 

környezet miatt, hanem az érintetek ellenállása miatt fog megbukni, illetve 

bukhat meg, ha egyáltalán felmerül. A közalkalmazottak annak ellenére, hogy 

mára az őket érintő garanciák jelentősen megcsappantak, a pozíciójukat még 

mindig presztízsként értelmezik, hiszen ez egy állami szolgálati jogviszony.  

Ez igaz akkor is, ha egyébként a többségük szerint – egyébként sokszor 

jogosan- úgy érzik, hogy ezzel a pozícióval az állam részéről nagyobb 

elismerés járna. Azt is mondhatnánk, hogy lassú víz partot mos, de az még 

nagyon messze van. Mindenesetre ennek az esetnek a megvalósulásával is az 

egységesülés útjára lépnénk, másrészt az állam számára sem jelentene plusz 

kiadást. A meglátásom szerint ennek az esetnek a megvalósítása nem lenne jó 

ötlet, ugyanis a közalkalmazotti munkakörökből, főleg egészségügyi 

területeken, jelentős a külföldre történő migráció és a szervezeten belüli 

fluktuáció. Egy esetleges presztízsvesztéssel akár a maradék vonzerejét is 

elveszthetné. Bármelyik oldalra is történjen azonban az eltolódás, a kétpólusú 

modellben akkor is szem előtt kell tartani ennek a foglalkoztatotti rétegnek a 

versenyszférától eltérő speciális elemeit.
420
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 A kormány azonban jelenleg életpályamodellekben gondolkodik. Az 

egyes életpályamodelleknek a pozitív hozadékai mellett lenne egy olyan 

hatása is, mely még inkább szétválasztja a közszolgálatban dolgozókat, 

beemelve olyan normaanyagot, mely kizárólag az adott szakma képviselőire 

vonatkozik. Ebben az esetben a személyi hatály tekintetében is jelentős 

változások mennének végbe. Egyelőre azonban az életpályamodellek közül a 

közalkalmazottak vonatkozásában a pedagógus életpályamodell funkcionál 

valamennyire. Ezért ennek a fent említett hatása még sokáig nem lesz jelentős. 

Ha esetlegesen a közalkalmazotti réteg munkajogba olvasztása 

valósulna meg, akkor az az alapelv részben megdőlne, hogy az Mt. nem 

foglalkozik a közszolgálati foglalkoztatottak jogviszonyaival. Részben pedig a 

munkavállaló fogalom magába olvasztaná a közalkalmazott definícióját. Ez 

azért is emelendő ki, mivel a jogalkotó eltörölné azokat az elvi határokat, 

amelyeket saját maga épített ki a két státusz között. A státusz kérdése egy 

olyan kérdés, mely jelentősen meghatározza a jogalany lehetőségeit. Illetve 

nem is annyira a státusz, mint a státuszt szabályozó jogszabály személyi 

hatálya. A személyi hatályra vonatkozó rendelkezések azok, amelyek pontosan 

kijelölik, hogy a jogforrásban meghatározott jogok és kötelezettségek kiket 

érintenek. A személyi hatály határozza meg, hogy vonatkoznak-e ránk azok a 

kedvezmények, vagy épp szigorúbb szabályok, amelyek akár a munkavállalók, 

akár a közszolgák helyzetét meghatározzák.  

Azért is kell ezekről beszélnünk, mert az előbbi eset megvalósulásával 

olyan mértékű dogmatikai változás történne, amelyhez fogható az állam 

szocialista korszakában történhetett a teljes közszolgálat munkajogba 

olvasztásával. De sokkal markánsabban érvényesíthető lehetne az a nézet, 

mely a német rendszerből kiindulva a közszolgálókat két nagy csoportra 

osztja.
421

 Köztisztviselőkre, és közszolgálati munkavállalókra. Ebben a 

megoldásban az intézmény fő profiljába tartozók köztisztviselők, a többiek 

munkavállalók. 
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A német forrásokkal ellentétben az angol megfogalmazás jobban 

visszaadja a foglalkoztatás jellegét. Az angol nyelvű források 

megkülönböztetik a civil servant, mint köztisztviselő, és a public employee, 

mint közalkalmazott fogalmakat.
422

 A fentiek alapján azt is mondhatnánk, 

hogy a magyar szabályozás a külföldi trendeknek megfelel. Ha az elnevezést, 

illetve annak fordítását nézzük, igen, megfelel, ha a tartalmat, akkor már 

kevésbé. A külföldi szakszövegekben ugyanis a közalkalmazott, mint kifejezés 

a dolgozatban korábban említett magántisztviselőnek felel meg.  Ezt támasztja 

alá a Christoph Demmke és Timo Molianen korábban idézett könyvében az 

55.-ik oldalán található táblázat, mely teljesen parallel a jelen dolgozat korábbi 

fejezetében vizsgált összehasonlítással.  Az előbb idézetthez hasonló 

forrásoknál a közalkalmazott az, akit szerződéssel foglalkoztat az állam, vagy 

más municipium a magánjog keretein belül. A magánjogi jellegnek 

megfelelően érvényesül a kétoldalúság, és a normál nyugdíjrendszerből 

remélhet kielégítést a munkavállaló.
423

 

A kérdés abból a szempontból érdekes, hogy a Demmke-Molianen 

szerző páros könyvében a Kjt. úgy van megjelölve, mint az a törvény, amely a 

public employee kategória jogszabálya.
424

Anélkül, hogy az idézett mű 

kritikájába mennénk át, és ezt a tévedést állítanánk a középpontba, érdemes 

elgondolkodni a felvetésen, még ha nem is szándékos. Egyrészt önmagában a 

mondat így helyes, viszont a public employee-hoz rendelt közalkalmazott 

fogalom tartalma, ami nem illeszkedik a magyar jogrendszerbe, illetve a Kjt. 

keretei közé, biztos nem. Hogy ezt a példát felhoztam, két oka van. Egyrészt 

szerettem volna rávilágítani arra, hogy a duális közszolgálat nem csak egyfajta 

értelemmel bírhat, másrészt bizonyos szinten esetleges megoldási 

alternatívaként érdemes elgondolkodni rajta. Olyan alternatívaként, ami a 

közalkalmazotti státusz újra szabályozásához is irányt mutathat.  

 

                                                           
422

Demmke – Moilanen: Civil service sin the EU of 27- Reform outcomes and the Future of the Civil 

Services. 55. old. 
423

 Vö. Leppek i. m. 11. old. 
424

Demke-Molianen: Civil service sin the EU of 27- Reform outcomes and the Future of the Civil 

Services, 74. old. 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



189 

 

1.1.2. Ki kicsoda? - a közszolgálati törvények személyi hatálya 

 

Ahhoz, hogy a duplikálódott közszolgálatról teljes képet kaphassunk, és 

megvizsgáljuk annak az eshetőségét, hogy van-e valamilyen elvi, vagy 

gyakorlati lehetőség az egységesítésre, meg kell vizsgálnunk az egyes 

jogszabályok személyi hatályát. Kiindulási alapként a Ktv. és Kttv. személyi 

hatályát használjuk. A Ktv. vonatkozásában az 5.§ emelte ki, hogy a 

közszolgálati jogviszony alanyai az állam és az önkormányzat, valamint a 

nevükben foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő, fizikai alkalmazott volt. A 

személyi hatály azonban kiegészítésre szorult. Önmagában az, hogy valaki 

állami vagy önkormányzati foglalkoztatásban áll, nem kellene, hogy 

köztisztviselővé determinálja őt. A szervi hatály abból a szempontból egészíti 

ki a személyi hatályt, hogy pontosan meghatározza mely állami és/vagy 

önkormányzati szervekről van szó. A törvény lehatárolta azon szervezetek 

körét, amelyeknél a foglalkoztatott személyek köztisztviselőnek minősültek. A 

Kttv. esetében a személyi hatály ilyetén kiemelése nem történik meg. A 

személyekre egyrészt a 6.§ -ban található fogalom- meghatározásokból 

következtethetünk. A Kttv. magyarázata kiemeli, hogy mely személyek 

tartoznak a hatálya alá, így különösen: 

- államigazgatási szervek kormánytisztviselőjére és kormányzati 

ügykezelője; 

- a minisztérium közigazgatási államtitkárára és helyettes államtitkára, 

valamint a Miniszterelnökség helyettes államtitkára (szakmai vezető); 

- autonóm szervek köztisztviselője és közszolgálati ügykezelője; 

- az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba 

beosztott bíró, illetve ügyész
425

 

A fentieken túl a jegyzőre, a polgármesterre és a politikai tanácsadókra 

is vonatkoznak szabályok. 
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A fent felsorolt személykörök különféleképpen is csoportosíthatók. A 

csoportosításban három különböző szempontot kell figyelembe venni: 

- közszolgálati tisztviselőnek vagy más a Kttv. hatálya alá tartozó 

személynek minősül-e 

- közhatalom gyakorlásával összefüggő érdemi feladatot lát-e el vagy 

ügyviteli feladatokat 

- kormánynak alárendelt vagy független közigazgatási szervnél 

dolgozik-e
426

 

 

A jogszabály személyi hatálya a fenti elhatárolások mentén sokkal 

cizelláltabb, mint ami a törvény címéből kiderül. Hozzá kell tennünk, hogy 

ebben a foglalkoztatási formában nem érvényesül az egy hivatal egy státusz 

megoldása. Köztisztviselőnek/kormánytisztviselőnek csak azok a személyek 

minősülnek, akik közhatalom birtokában végzik azon feladatukat, mely 

elsődlegesen a hivatal profiljába vág. Ha a harmadik elhatárolást vesszük 

alapul, akkor a kormánynak alárendelten a kormánytisztviselők dolgoznak, a 

független közigazgatási szerveknél pedig a köztisztviselők. A köztisztviselők 

esetében olyan szervekre kell gondolni, mint az önkormányzati – helyi 

közigazgatási szervek, illetve az autonóm államigazgatási szervek. 

 Az autonóm államigazgatási szervek esetében azonban disszonancia 

van a Kttv. és a Ksztv. között. A Ksztv. által központi államigazgatási 

szervként meghatározott több szerv is a Kttv. szerint autonóm államigazgatási 

szervnek minősül. Így nincs összhangban a szervezetrendszer és a szolgálati 

viszony.
427

  Így előfordul az, hogy államigazgatási szervnél köztisztviselők 

vannak foglalkoztatva. Ez önmagában nem okoz fennakadást, mivel ahogy 

arról korábban a fogalmi meghatározásoknál szó volt, a kormánytisztviselő és 

köztisztviselő között nincs fogalmi eltérés. Tehát feladat- és munkaköre 

mindkettőnek ugyanaz. Az eltérés lényegében csak annyi, hogy a közigazgatás 

mely szintjén végzik közhatalmi tevékenységüket. Azt azért hozzá kell tenni, 
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hogy a jogszabályban a szervi hatályban felsorolt szervezetek közül több olyan 

is, van amely jellegénél fogva nem indokolja olyan szolgálati viszonyok 

alkalmazását, amelyben közhatalom gyakorlásáról van szó. Itt elsősorban 

olyan autonóm igazgatási szervekről van szó, melyek funkciója némileg 

kapcsolódik a közhatalomhoz, de ez csak igen indirekt módon. Erre a legjobb 

példa a Köztársasági Elnök Hivatala. Ha az államhatalmi ágak szétválasztása 

szempontjából nézzük, akkor már önmagában problémás, hogy a végrehajtói 

hatalom alkalmazottaira irányadó szolgálati szabályozást kell alkalmazni egy 

eltérő hatalmi ágban. Ha ezen túl is lendülünk, és elismerjük, hogy indokolt, 

hogy ezeknek a szolgálatvállalóknak speciális jogviszonya legyen, akkor sem 

indokolt a Kttv. hatályát alkalmazni. Hiszen olyan munkakörökben, mint a 

MTA Titkárság munkatársa, vagy az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti 

Levéltár munkatársa, stb. az ott dolgozóknak nincs szüksége közhatalom 

gyakorlására. A közhatalommal való rendelkezés ugyanis egy olyan állami 

alakító erő birtoklása, mely az emberek mindennapjaira van hatással.  

A végrehajtó hatalom eszközeként juttatja kiporciózva a kormány- vagy 

köztisztviselői számára. De a már említett autonóm igazgatási szervek egyes 

csoportjainál ilyen nem történik. Mondhatjuk, hogy inkább szolgáltatásként, 

vagy egyfajta státusz-szükségletként fogható fel, s mint ilyen talán a 

közalkalmazotti jogviszony alkalmasabb lenne ezeknek a szolgálati 

viszonyoknak a rendezésére. Indokolhatja ezt az is, hogy a Kjt. 

megfogalmazása szerint a hatálya az állami és a helyi önkormányzati 

költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a továbbiakban: 

munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására 

foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki. Ezek szerint a 

közalkalmazottak azon állami vagy önkormányzati alkalmazottak, akik 

közigazgatási szervnek nem minősülő munkáltatónál látják el 

munkatevékenységüket. Ez a munkatevékenység pedig az állami vagy 

önkormányzati szerv által ellátandó közfeladat biztosítása.
428

Ha párhuzamot 

akarnék húzni az autonóm közigazgatási szervek működésével kapcsolatosan, 
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többségük tevékenysége inkább ehhez a megfogalmazáshoz és személyi 

hatályhoz áll közelebb. Elismerem az igényt, hogy olyan szervek 

szolgálatvállalói is rendelkezzenek valamilyen speciális státusszal, mint 

például a Köztársasági Elnök Hivatalának munkatársai. Véleményem szerint 

ezek a személyek is inkább egy speciális értelemben felfogott közszolgáltatást 

nyújtanak. A közalkalmazott, mint fogalmi meghatározás ezért is nehéz, mivel 

nem olyan éles a határ az egyes közszolgálati rétegek között. Ezt próbáltam 

érzékeltetni a dolgozatom első részében, mikor az alábbi módon próbáltam 

meghatározni a közalkalmazotti státusz definícióját: 

„A közalkalmazott a 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.” 

Azonban azt is érzékeljük, hogy nem lehet teljes mértékben olyan 

fogalmat alkotni, mely a gyakorlatnak száz százalékig megfelel. A Kjt. 

estében ugyanis érvényesül „az egy intézmény egy státusz elve”. Tehát 1992-

től a közalkalmazottakat foglalkoztató intézményekben minden ott dolgozó 

közalkalmazottnak minősül.
429

 Így gyakorlatban olyan személyek is 

közalkalmazottnak minősülnek, akik nem kifejezetten a közszolgáltatás 

nyújtásában vesznek részt.   

A magyar közszolgálati jogban ezért kettős tendencia érvényesüléséről 

beszélhetünk. A Kjt. a francia modellt követi, abban az értelemben, hogy az 

adott intézmény minden szolgálatvállalója azonos státuszú.
430

 A Kttv. és a 

korábbi Ktv. némileg a germán rendszerre alapoz, amikor csak az intézmény 

profiljába vágó munkakörökben alkalmaz köztisztviselőt. 

Az új Mt. hatályba lépésével megváltozott szabályozást nyert az állam, 

mint magánjogi munkáltató. Ez természetesen nem újdonság, hiszen az állami 

vállalatok esetében ez korábban is megvolt. Az új dolog a jogviszony 

nevesítése. Ez önmagában nem okozna bonyodalmat, de a személyi hatály 
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vonatkozásában mégis csak egy elég fontos elhatárolási kérdéssel kell 

foglalkoznunk. A dolgozat korábbi részeiben is említettük már, hogy 

elsősorban a közalkalmazotti jogviszonyoktól való elhatárolása az érdekes. 

Ebben az esetben, anélkül, hogy részleteiben kifejtenénk, a teljesség kedvéért 

említjük meg. 
431

 

A jelen fejezet felvázolásának egyetlen indoka, hogy meghatározzak 

egy kiindulási alapot, mely kapcsolódik a dolgozat hipotéziséhez és tárgyához 

is. A dolgozat hipotézise, hogy a változó munkajogi térben igenis lehet 

egységesebb közszolgálati szabályozást kialakítani a személyi hatály 

revíziójával. Ahhoz, hogy a hipotézist igazolni lehessen - vagy éppen cáfolni -, 

szükséges megvizsgálni, hogy a jogszabályi környezet hogyan is fogalmazza 

meg a személyi hatályt. Ezért a fentiek alapján a lehető legszélesebb módon 

kellett megnéznünk a szabályokat.  

A személyi feltételek ugyanis szektoronként eltérőek. Az teljesen 

bizonyos, hogy a legszélesebb értelmű egységes szabályozás nem jöhet létre, 

mert az dogmatikailag sem lenne helytálló. Lesznek olyan rétegek, amelyek 

véleményem szerint vesztesei lehetnek egy ilyen megoldásnak 

 

1.1.3. Alkalmazási feltételek (ki –hogyan?) 

 

A személyi hatály egyik oldala az a meghatározás, mely 

megfogalmazza, hogy milyen szereplők vehetnek részt az adott 

jogviszonyokban. Önmagában az a fogalom, hogy kormánytisztviselő vagy 

közalkalmazott nem alkalmazható, ha nincs meg a ténylegesen megfelelő 

személyi réteg, aki be is tölti a tisztségeket. Ahhoz, hogy valaki a fent említett 

szerepet betöltse, megfelelő kritériumoknak kell megfelelnie. Annak 

megfelelően beszélhetünk több vagy kevesebb feltételről, hogy a munkajog 

melyik szegmenséről van szó. Természetesen, ahogy haladunk a gazdasági 

munkajog irányából a hivatásos közszolgálat felé, a feltételek szigorodnak. Ez 
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azonban nem jelenti azt, hogy ne lennének jelentős átfedések azon 

állampolgárok egyes csoportjai között, akik ne tölthetnék be akár egyik, akár 

másik pozíciót. 

A munkajogviszonyok esetében a kiindulást az Mt. szakasza adja meg, 

mely szerint munkavállaló lehet, aki a 16. életévét betöltötte. A korábbiakban 

kifejtésre került, hogy a jogszabály az alapállapothoz más kritériumot nem 

követel meg, még a cselekvőképesség fokáról sem nyilatkozik. Ehhez képest a 

Kttv. és a Kjt. esetében már szigorúbb szabályokkal találkozhatunk. Azonban 

közel sincs akkora különbség a két szolgálati viszony feltételrendszerei között, 

mint ha az Mt. és bármely másik szolgálati viszony relációját nézzük. 

 

Kttv Kjt. 

18. életév betöltése 

Büntetlen előélet 

Megfelelő végzettség és egyes esetekben nyelvismeret 

Magyar állampolgárság Az EU valamely tagállamának 

állampolgára 

4. táblázat: Foglalkoztatási feltételek 

A probléma forrása nem abban rejlik, hogy vajon azonos 

feltételrendszerben határozhatóak-e meg kritériumok, hanem abban, hogy az 

ellátandó feladatok vonatkozásában hogyan közelíthetők meg az egyes 

jogviszonyok. A közigazgatás és az állam/önkormányzatok által nyújtott 

szolgáltatások széles palettán mozognak. A Kttv. és a Kjt. sok esetben egy 

alapot ad csak meg, ami igazgatási áganként, illetve szolgáltatási 

szektoronként a kormányrendelet, illetve miniszteri rendelet útján 

szabályozható. A törvényekben meghatározott feltételek mellett így egyes 

területek teljesítéséhez a rendeleti szint ismerete is szükséges. Az alacsonyabb 

szintű jogszabály kiegészíthetik a törvényi általános definíciót, és előírhatnak 

bizonyos speciális követelményeket. A speciális követelményeknek való 

megfelelés kényszere abból a szempontból lehet érdekes, hogy azt sokkal 

nehezebb egy összevont szabályozás részévé tenni. A közalkalmazottak 
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esetében külön végrehajtási rendeletek vannak az egyes szakmákra, 

szakmacsoportokra. Ezek a partikuláris szabályok lehetnek megakadályozói 

minden egységesítési törekvésnek. A jelen helyzetben azonban nem az 

egységesítés elvetésére irányuló intézkedésekről kell beszélnünk, hanem arról, 

hogy a fenti táblázatban meghatározott kettő alapkritérium összeadhat egy 

egységes alapot. Véleményem szerint az alapfeltételek adottak lehetnek egy 

egységes kiindulási ponthoz, és már ennek a megvalósítása is egy 

eredményként könyvelhető el, ha a személyi hatályra vonatkozó 

feltételrendszereket általános keretjelleggel meg lehetne fogalmazni. Ez 

részint abból a koncepcióból indulna ki, mint a legutóbbi próbálkozás az 

egységes közszolgálati szabályozás megalkotására. A megszületett egységes 

törvényjavaslat a közszolgálati alkalmazott fogalmát használta. Ezt, amiatt is 

fontos kiemelni, mivel ez a terminológia sokkal jobban kifejezi a hivatalnokok 

által betöltött pozíciót. Véleményem szerint a most hatályos keretek között is a 

korábbiakkal megegyezően a köztisztviselő kifejezés kellene, hogy az 

általános legyen, hiszen ezek a személyek a közszolgálatát kell, hogy ellássák. 

Az elnevezés megkettőzését a hatósági alkalmazottak vonatkozásában nem 

tartom szerencsésnek. Ha a terminológiát tovább fűzzük, a kormánytisztviselő 

ezek szerint a kormány érdekében végzi a tevékenységét és nem a köz 

érdekében?  

A fentiek alapján láthatjuk, hogy az alapfeltételek megegyeznek 

mindkét szolgálati viszonyban. Az egyik alapvető különbség, hogy a Kttv. 

hatálya alatt megkövetelt a magyar állampolgárság, míg a Kjt. esetében nem. 

Ez azt a kettősséget szemlélteti, ami az EU szabad mozgáshoz való jogával 

kapcsolatosan merül fel. Az Unió joggyakorlata engedi azokat a 

korlátozásokat, melyek a közszférában meghirdetett álláshelyekre jogszerűen 

írják elő az állampolgárság követelményét. Ezzel kapcsolatosan az Európai 

Unió Bíróságának kimunkált esetjoga van. Egy korai eset a C-149/79 sz. 

Bizottság vs. Belga Királyság, melyben a bíróság szerint azok a beosztások 

minősülnek közszolgálatnak, amelyek magukban foglalják a közhatalom 
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gyakorlásában való közvetett vagy közvetlen részvételt, és az állam vagy más 

hivatalos szervek általános érdekeinek védelmét. 

A hivatkozott bírói ítélet egy általános európai szemléletét adja a 

közszolgálat definíciójának. Nem szeretne állást foglalni egyik az EU 

tagországaiban domináns rendszer mellett sem. Ez nem is szükséges. 

Bizonyos keretek között az uniós jog alkalmazása korlátozott, ha az egyes 

államok közszolgálatáról van szó. Ennyire mélyen egyelőre nem kíván egyik 

állam apparátusába sem belenyúlni. Ennek egyik eredménye, hogy azok a 

munkajogi standardok, melyek jelentősen (sokszor kedvezően) befolyásolják a 

munkavállalók életét, egyáltalán nem, vagy nem olyan mértékben 

érvényesíthetőek ebben a szektorban.  

Ez a magyar szabályozás szempontjából a magyar jog oldalán annyiban 

csapódott le, hogy a ténylegesen közhatalom gyakorlásával összefüggő 

közszolgálati munkaköröket csak a magyar állampolgárok láthatják el, míg a 

közhatalom gyakorlásával nem járó közalkalmazotti státuszok vonatkozásában 

érvényesül a munkavállalók szabad mozgása. Ha csak az alapfeltételeket 

nézzük, akkor az egyetlen különbség a két státusz betölthetősége között az 

állampolgárság milyensége. Felmerülhet kérdésként, hogy ez a különbség 

elegendő - e ahhoz, hogy ténylegesen is két külön közszolgálati státuszt 

tartsunk fent? Elgondolkodtató kérdés, még akkor is, ha nem ez a legfontosabb 

különbség. A kérdés azonban annyiban jogos, hogy az egységes közszolgálati 

törvényjavaslat annyit írt elő, hogy egyes beosztások és munkakörök 

tekintetében megkövetelhető a magyar állampolgárság. Látható, hogy 

önmagában ez nem kizáró feltétel.  

 

2. Kísérlet: Az egységes szabályozás gondolata az ezredfordulón 
 

 

A 2000-es évek fordulóján úgy tűnt, hogy a jogalkotó is elhatározta 

magát a közszolgálati rendszer megreformálása tekintetében. Ennek az 

elhatározásnak volt nagy eredménye a 2317/2003 (XII. 10.) kormányhatározat. 
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A határozatban a Kormány kinyilatkoztatta azt a programját, melyben éppen a 

széttagoltság és a töredezettség ellen kíván fellépni. A korábbiakhoz képest ez 

a megmozdulás annyiban más, hogy a kormányhatározattal lényegében egy 

politikai elkötelezettség a reformok irányában. A közszolgálat 

egységesítésének majd másfél évszázados története során ez volt az első 

alkalom, hogy a jogalkotó is beállt a kezdeményezés mögé. A korábbiakban 

ugyanis II. József pátensei szinte visszhang nélkül tűntek el a magyar 

jogalkalmazás mocsarában, illetve a Magyary Zoltán által kimunkált 

koncepció is támogatás nélkül maradt. A jogalkotó célkitűzését lényegében a 

határozat 1§-a fogalmazza meg: „A köztisztviselők, a közalkalmazottak és a 

szolgálati jogviszonyban állók jogviszonyának egységes elveken alapuló 

szabályait ki kell dolgozni az ezen jogviszonyokkal szembeni eltérő 

alkotmányos és az európai közösségi szabályozásból adódó követelmények 

figyelembevételével.” Egy rövid ideig úgy tűnt, lehet ebből a koncepcióból 

tényleges reformjavaslat és reformszabályozás. Ahogy azt többen is 

megfogalmazták, a döntés merész és gyors haladást írt elő. Hamar világossá 

vált, hogy kutyafuttában nem lehet reformszabályozást megfelelően végig 

vinni. Így ténylegesen egységes koncepciót, ahogy Horváth István 

fogalmazott, a kiegyezés óta leginkább „csak” tudományos disszertációk 

leírásaiban sikerült megfogalmazni.
432

 Amilyen lendülettel elindult a részletek 

kidolgozása, olyan gyorsan is ért véget. Azóta pedig a politika oldaláról nem 

merült fel igényként ennek a kérdésnek a megoldása. Ennek alapvető indoka, 

hogy az államnak nincs külső kényszere, hogy az egységesítést valamilyen 

módon megvalósítsa, sőt, valószínűleg a jelenlegi helyzetben politikai érdeke 

sem fűződik hozzá, hiszen minden egyes módosítással inkább az ellenkező 

irányba tesz lépéseket.  

A jelen fejezetben vizsgált megoldási javaslat sikertelen volt, de nem 

eredménytelen. Az egységesítés keretében ugyanis elkészült egy közszolgálati 

törvényjavaslat, mely összefoglaló módon általános és különös részi szabályok 

mentén. Ez a megoldás magában foglalta azt, hogy nem a teljes közszolgálatra 
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vonatkozó egységes szabályok megalkotására lett volna törekvés, hanem a 

civil közszolgálat két rétegének összeolvasztására. Ennek indokaként az 

jelentkezett és jelentkezik ma is, hogy a munkajog trichotóm rendszerének 

kialakításával olyan szabályanyagokat kaptunk, melyek közötti 

kapcsolatrendszer óhatatlanul is párhuzamosságokba torkollott. Ez kifejezetten 

a Ktv. és a Kjt. szabályanyagára érvényesült, ahol az egyes jogintézmények 

tekintetében a szabályozás vagy nem különült el, vagy látszólagos random 

eltérések voltak fellelhetőek. Az indokok másik csoportja pedig inkább a 

dogmatikában gyökerező azon álláspont, mely szerint a közalkalmazotti 

jogviszony idegen testként értékelhető a közszolgálati jogi terminológiában.  

Az egyes országok megoldásaiban a közjog – magánjog felosztás ismeretes, 

azonban az nem megszokott dolog, hogy a közjogi oldalon a szolgálati 

viszonyok megkettőzésre kerülnek.
433

 Kiss György szerint, ha az egységes 

közszolgálatban gondolkodunk, akkor mindenféleképpen a középsőérték 

feloldására lenne szükség, amely a közalkalmazotti jogviszony 

homogenitásának a megbontását foglalja magában. 

Az egységesítés mellett szólna többek között az a tény, mely szerint a 

közszolgálatban a munkáltató szerepét vagy az állam, vagy az önkormányzat 

látja el.
434

 

Olyan szemlélettel is találkozunk, mely a fókuszált béremelésben látta 

az egységes közszolgálati szabályozás bevezetésének igényét. A „fókuszált 

béremelés” nemcsak a köztisztviselők között, hanem a közszféra egészén belül 

is alkalmazott doktrína volt, amelynek köszönhetően jelentős bérkülönbségek 

alakultak ki az egyes foglakoztatási csoportok között. Erre vezethetőek vissza 

azok a gyökerei az egységes közszolgálati törvény megalkotásának, amely 

alapvetően a teljes közszférára egységesen kiterjedő, karrierelvű 

illetményrendszer finanszírozási nehézségein bukott meg.
435
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Hiába merült fel az a gondolat, hogy az egységes közszolgálati 

pragmatika melletti érvek szerint a koncepció nagy előnye a jogbiztonság és a 

kiszámíthatóság, és annak az igénye, hogy a közszolgálatban kialakult 

dzsungelt az új egységes szabályozás megszűntetné.
436

 A jogalkotó lendülete, 

mind a politikai akarat, mind az időkeret hiányában megszűnt. Ennek ellenére 

megszületett egy törvényjavaslat, mely az általános részt teljes egészében 

leszabályozta, és a különös részek is jelentős mértékben meghatározottak 

voltak.  

A kísérlet azonban kudarcba fulladt. Meglátásom szerint ennek oka 

azon tényezők egymásra épülő sorozata, mely a nem megfelelően 

meghatározott koncepcióválasztással kezdődött. Az egységes, részletes 

szabályozás ugyanis konkrét tartalmi követelményeket vonultat fel, amelyeket 

az egyes területek különös szabályainak is figyelembe kell venniük. A 

keretszabály azonban legfeljebb absztrakt elveket állíthat a jogalkotó elé, 

amelyek ugyan zsinórmértékül szolgálhatnak, de a különös szabályok számára 

nagyobb mozgásteret biztosít.
437

 A kidolgozott koncepció egyszerre akarta 

véleményem szerint mindkét megoldási formát teljesíteni, amin persze a 

megfelelő konzultációs és párbeszédsorozatokkal lehetett volna tisztázni, 

csiszolni. Nem egy jogszabályt ismerünk a közelmúltból is, aminek az 

előkészítése majdnem másfél évtizedig tartott.  Az idő önmagában nem 

lehetett volna akadály. A másik oldalról olyan ellenpéldát is láttunk már, hogy 

egy emberek ezreinek életét befolyásoló jogszabályt három hónap alatt raktak 

össze, mint például a témánk szempontjából fontos Kttv.
438

 Azonban nem csak 

az idő fogyott el, hanem a politikai akarat is. A politikai akarat hiányában 

azonban nem tud megvalósulni egy egységes szabályozás. 

A kialakított szabályanyag vonatkozásában annak ellenére, hogy nem 

volt hatályos, láthattunk egy megoldási módot, amely egyébként egy alternatív 
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javaslatként szerepelhet, ha és amennyiben a jogalkotó újra az egységesítés 

gondolatával kacérkodna.  

 

2.1. Az egységes közszolgálati törvényjavaslat személyi hatálya és a 

foglalkoztatás feltételei 

 

A dolgozat szempontjából a fent vázolt „kísérlet” egyes részleteit is 

szükséges közelebbről megvizsgálni. A kutatásaim középpontjában az egyes 

foglalkoztatási jogviszonyokra irányuló kapcsolatok alanyai. Ezen belül is 

kifejezetten a közszolgálati jog alanyai. Az előbbiekből következően 

szükségesnek tartom a megalkotott egységes közszolgálati jogviszony 

személyi hatályának a vizsgálatát. Az elemzés során párhuzamosan 

hasonlítanám össze a ma hatályos közszolgálati jogi és munkajogi 

szabályokkal egyszerre. 

A Törvényjavaslat (továbbiakban Tj.) az eddig megismert, és egyébként 

ma is használt definíciók egyszerűsítésében látta a megoldást. A jogviszony 

egyik alanyaként a közszolgálati alkalmazottat jelölte meg. A korábbi törvényi 

és említett elméleti megfogalmazásokhoz képest főként azt tekintette 

közszolgálati alkalmazottnak, aki érdemi közszolgálati tevékenységet végez. 

Ezt az érdemi tevékenységet pedig nem akárhol, mint közszolgálati szerv 

szervezeti keretében látja el. A személyi kör meghatározása azonban nem 

ennyire szűkítő, hiszen azokat is idesorolja, akik az érdemi tevékenységet 

elősegítő vagy támogató természetes személynek minősülnek.
439

 

A Tj. által meghatározott személyi hatály így sokkal szélesebb lett, mint 

a korábbi privát közszolgálatba tartozó Ktv. és Kjt. személyi hatálya. A 

kialakított viszonyrendszer ugyanis egységesen kezeli mindazokat, akik nem 

csak érdemi tevékenységet, hanem támogató vagy kisegítő tevékenységet 

végeznek az adott közszolgálati szervezetrendszerében. Ez a mai fogalmaink 

szerint az ügykezelők csoportját mindenféleképpen érintené, mint támogató 

munkatevékenységet végző közszolgálati alkalmazott. De bizonyos esetekben 

                                                           
439

 Tj. 3§ 4. pont 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



201 

 

nem csak a mai értelemben vett ügykezelőkre, hanem a fizikai alkalmazottakra 

is kiterjedne maga a szabályozás, amennyiben kisegítő munkakörökről esik 

szó. 

Nem csak a személyi körök egységesítésében hozott volna újat a Tj., 

hanem abban is, hogy meghatározta volna a fiatal közszolgálati alkalmazottat 

és a pályakezdő közszolgálati alkalmazottat. Azontúl, hogy ez a két 

meghatározás valószínűleg az esetek többségében egymást keresztező 

kategóriák lettek volna, ez inkább tükrözött egy magánjoghoz jobban közelítő 

tendenciát. A hatályos szabályozás alapján csak az lehet közalkalmazott illetve 

köztisztviselő/kormánytisztviselő, aki a 18. életévét betöltötte. Ehhez képest 

az egységes szabályozás engedte volna, hogy olyan személy is közszolgálati 

alkalmazott legyen, aki nem töltötte még be a 18. életévét.  Ennek egyik 

indokaként értelmezhető az, hogy a fizikai alkalmazottak is beletartoztak 

volna valamelyest. Érdekes momentum azonban, hogy a Tj. nem csak a 

közszolgálati jogviszonyt, mint kapcsolatrendszert határozta meg, hanem a 

munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyokat is. Ezzel indirekt módon olyan 

személyi köröket is a jogszabály hatálya alá vont, akik az adott közszolgálati 

szervvel egyéb polgári jogi jogviszony keretében fog jogviszonyt létesíteni. 

A jogviszony másik oldalán lévőket a Tj. szervi hatálya lényegében a 

maival egyezően határozta meg. A megoldás lefedi mind a Kttv. mind a Kjt. 

szervi hatálya alá tartozó szerveket. Az alapkoncepció tehát látjuk, hogy 

maradt volna ugyanaz, de némely jogintézmények új köntöst vagy formát 

kaptak volna.  

Amellett azonban nem lehet elmenni, hogy a javaslat által 

megfogalmazott személyi hatály által lehatárolt kapcsolati rendszer, és maga a 

dogmatikai elképzelés is jelentőset változott volna. Látszólag ugyan azt 

mondhatjuk, hogy csak annyi történt, hogy az összes olyan személyi kört, 

amelynek valamilyen kapcsolata volt a közszolgálati jogban a szolgálatadóval, 

egy definícióba gyúrták. Az igazi differenciálódást azonban nem az a tény adta 

volna, mint ami ma is hatályos, hogy közhatalom birtokában van-e az adott 

közszolgálati alkalmazott vagy sem. A német rendszerből kiemelve a mérvadó 
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az ellátandó munkakör lett volna, hogy érdemi, támogató vagy kisegítő 

munkakört lát-e el a közszolgálati szerv szervezetrendszerében. De nem csak a 

német közszolgálat elemei köszöntek volna vissza a személyi hatály 

meghatározásában, hanem a francia dogmatika is, annyiban, amennyiben a 

közigazgatásban alkalmazásban állókra egységes elnevezést alkalmaz. Ez 

önmagában is felvetett volna problémákat már csak annak a fényében is, hogy 

a közszolgálati alkalmazottak egy részét kinevezéssel, másik részét pedig 

közszolgálati szerződéssel foglalkoztatták volna. Ezt alátámasztja az is, hogy a 

Tj. a jogviszony keletkezésénél kifejezetten kiemelte, hogy a közszolgálati 

jogviszony kinevezéssel, közszolgálati szerződéssel vagy választás útján jöhet 

létre.
440

 A kinevezés és a választás már régebb óta a közszolgálati jogviszony 

keletkeztetésének a módja, a szerződés azonban nem egy általános formája. Ez 

persze nem jelenti azt, hogy a közszolgálati munkaszerződés ne jelentkezett 

volna már, mint jogcím a XX. század első felében. Erről a jogintézményről 

Magyary Zoltán ír a híres Magyar Közigazgatás című könyvében, mint olyan 

jogcímről, mely kinevezés hiányában alkalmas rövid időtartamú jogviszonyok 

keletkeztetésére.
441

Ebben az esetben olyan feladatok tartós végzésére 

vállalkoztak a munkavállalók, amelyek a közhivatalnokok feladatköréhez 

hasonlóak. 

 Ezek a közigazgatási szervezetnek egy-egy intézményes munkahelyét 

töltik be, amely közhivatalnokkal is betölthető volna.
442

 Fontos eltérés a 

Magyary Zoltán által megfogalmazott tételhez képest, hogy a Tj. elsősorban az 

érdemi közszolgálati tevékenységet támogató jogviszonyok esetében emeli ki 

a közszolgálati szerződés alkalmazását. Ebben az esetben azonban még nem 

zárja ki a kinevezés lehetőségét sem a jogalkotó. Ez azért is fontos, mivel a 

kisegítő feladatok ellátását már csak szerződéses formában lehetne 

keletkeztetni. Ennél a pontnál azonban el kell kanyarodnunk valamelyest az 

elmélet berkeiben. Önmagában az alkalmazási területe analógiát mutatott 

volna a német terminológiával, ahol a nem hivatalnok szolgálatvállalók 

                                                           
440

 Tj. 18§(1) 
441

 Magyary: Magyar Közigazgatás, 383-384 
442

 uo. 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



203 

 

szerződés, kollektív szerződés hatálya alatt végzik tevékenységüket. Azonban 

míg a német terminológiában csak két eltérő jogviszony-keletkeztetési mód 

érvényesül, itt lett volna egy köztes állapot a támogató tevékenységet nyújtók 

esetében. Ez a mai fogalmaink szerint nagyjából az ügykezelői 

jogviszonyoknak felel meg. Következetesnek éppen nem nevezhető megoldás 

lett volna, hogy ugyanolyan, vagy hasonló támogató tevékenységet végző 

közszolgálati alkalmazottak egyik része kinevezéssel, a másik fele pedig 

közszolgálati szerződéssel foglalkoztatott. Önmagában a terminológia is 

megtévesztő lett volna, mert a közszolgálati szerződés egy önálló kötelmi 

típus a Ptk.-ban, mely a közműszolgáltatások igénybevételére kötnek. A 

második problémás pont az éppen a jogviszony létesítésének a jellege. 

 A Tj. megalkotói nem foglalkoztak olyan kérdésekkel, hogy a 

szerződéses forma mennyire kellene, hogy érvényesüljön? Milyen módon 

hatnak rá a Ptk. kötelmi elemei, illetve az Mt. munkaszerződésre vonatkozó 

részei. Az sem volt tisztázott, hogy hatósági vagy magánjogi megállapodásról 

beszélünk-e. Ez abból a szempontból fontos, hogy milyen alapokon képzeljük 

el a közszolgálatot. A hatósági szerződés funkciója elsősorban a Ket. 

vonatkozásában játszik fontos szerepet, és nem a jogviszonyok keletkeztetése 

terén. Ehhez kapcsolódó központi kérdés, hogy ha magánjogi alapú a 

jogviszony, akkor miben különbözött volna az állam magánjog keretében 

foglalkoztatott munkavállalóinak a jogviszonyától. Olyan szempontból 

mindenféleképpen kiemelendő, hogy a szerződés vonatkozásában 

részletszabályok nem is voltak kidolgozva a törvényjavaslatban. Ez még akkor 

is problémát vet fel, ha elismerjük Kiss György azon állítását, hogy a 

kinevezés és elfogadása értelmezhető kétoldalú jogi aktusként is. A Tj. azon 

formája, mely a korábban már idézett Vadász János könyv mellékleteként 

található, az általános részben nem emelte ki és nem különítette el a 

kinevezéstől sem formailag, sem tartalmilag a közszolgálati szerződést.  

Meglátásom szerint nem tette volna egyszerűbbé és átláthatóbbá a 

közszolgálat személyi állományának a foglalkoztatását. Dogmatikailag 

semmiféleképpen. Van minden estre olyan álláspont, mely szerint a 
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közalkalmazottak tekintetében a közszolgálati munkaszerződés alkalmazható 

lenne a közalkalmazottak vonatkozásában. Prugberger meglátása ugyanis az, 

hogy a közalkalmazotti jogviszony túldimenzionált.
443

 

A fentiekhez adalékként adódik, hogy a közszolgálati viszony 

létesítéséhez minimálisan középfokú végzettség, büntetlen előélet és a külön 

szabályban meghatározottak szerint, amennyiben előírás az adott 

munkakörhöz, magyar állampolgárság lett volna szükséges. 

Ezek alapján elmondható, hogy az egységes közszolgálati szabályozás 

terve nem a klasszikus módon kívánta csoportosítani az alanyokat. Alapként a 

német mintát vette, de a teljes elkülönítés helyett egy gyűjtőfogalmat, a 

közszolgálati alkalmazott definícióját alkotta meg. Lényegében ez a lépés 

nagyobb mértékben közelítette a magánjog felé a szabályozást, mint bármelyik 

korábbi. Ennek az oka, hogy a differenciálás munkakör-típusonként 

megfigyelhető, de ennek a tartalma kidolgozatlan maradt. Ezt természetesen 

adódhat abból is, hogy az adott rövid idő alatt csak a Tj. általános része készült 

el teljes mértékben, a különös rész nem. De ha el is készült volna, a 

kategorizálás feloldására mindenféleképpen kellettek volna a végrehajtási 

rendeletek. Ennek az igényét támasztotta volna alá az a tény, hogy a 

szabályozás tervezete nem helyezte el a szerződéses jogviszonyokat a jog 

koordinátarendszerében kellőképpen. Ez amiatt is lett volna fontos, mivel ha a 

német mintát követte volna, akkor a támogató és kisegítő feladatokat ellátó 

alkalmazottak egyértelműen a magánjogi szabályok szerint foglalkoztatottak, 

és a legmagasabb szintű szabály a TvöD, mint kollektív szerződés. 

Természetesen a német viszonyok közt is vitatható, hogy mennyire 

indokolhatók ezek a megkülönböztetések, és egyre inkább a munkajog és 

közszolgálati jog közelítéséről lehet hallani, de dogmatikailag sokkal tisztább 

helyzetet eredményezett volna. Ez kifejezetten igaz arra a megoldásra, hogy a 

Tj. engedélyezte volna a választás lehetőségét, hogy a támogató 

munkakörökben vagy kinevezés, vagy szerződés. Ezzel lényegében nem 

léptünk volna előre, főleg, hogy a munkajogi szabályokat teljesen ki is zárja az 
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alkalmazásból indirekt módon. Az én értelmezésemben ez annyit jelentett 

volna, hogy a fizikai alkalmazottak ugyan szerződéses jogviszonyok között 

végezték volna tevékenységüket, de a közszolgálati törvény hatálya alatt.  

Ha ezt a megoldást összehasonlítjuk a ma hatályos megoldással, akkor 

épp az ellenkező pólusról beszélhetünk, azzal a megjegyzéssel, hogy 

lényegében a rendszerváltás óta a dogmatikai felosztás nem változott, csupán a 

hangsúlyok tolódtak el.  

 

3. A hatályos közszolgálati rendszer dilemmái és kérdései a munkajog 

tükrében 
 

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 
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az állam, az nincs összefüggésben a korábbi ideákkal és megoldási 

javaslatokkal. A törvényhozó esetében a megvizsgált jogszabályokból nem 

állapítható meg, hogy egyáltalán van-e valamilyen szándéka a közszolgálat 

vonatkozásában. Megoldási javaslatok búvópatakként fel-felbukkannak, mint 

egy-egy szektor problémáira reflektáló részmegoldások. Alapvetően a 

koncepció hiánya jellemzi a felvázolt egyes megoldási javaslatokat, illetve a 

megalkotott rendszerhez való merev elrugaszkodás hamis illúziója. A jelenlegi 

kormányzat merev ragaszkodik, a korábbi, de ugyanazon politikai bázisú 

kormányzóerő elképzelése mentén létrehozott munkajogi közszolgálati jogi 

rendszerhez. A rendszer tökéletességébe vetett hit pedig fél- és 

kényszermegoldásokhoz vezet, illetve vezethet.  

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. Az állam fixaideálja a 

közigazgatás kiemelése, és privilegizált helyzetbe állítása. 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 nyert kiemelést és prioritást. 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 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



207 

 

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.  

A dogmatikai viták kiújulása azonban már a két jogszabály Magyar 

Közlönyben való kihirdetését megelőző évben megkezdődött a 

kormánytisztviselők munkáltató általi indoklásnélküli jogviszony- 

megszüntetése kapcsán. A jogalkotó ezt a megoldást decemberben a még 

hatályos Ktv.-re is kiterjesztette. A felmerült dogmatikai vita alapja az volt, 

hogy a munkavállalókra érvényesülő garanciák milyen mértékben 

érvényesíthetőek a köz- és kormánytisztviselők vonatkozásában. A már 

korábban idézett jogalkotói álláspont szerint a köztisztviselők és 

kormánytisztviselők teljesen más kategóriát képviselnek, mint a 

munkavállalók.  

A fentebbi kijelentés önmagában teljesen igaz, és még az is védhető 

álláspont, hogy más európai országokban is így kezelik az eltérő rétegeket. 

Ami miatt mégis megkérdőjelezhető volt ez a megoldás, az nem más, mint a 

magyar jogi hagyomány. Önmagában a jogi hagyomány természetesen nem 

lett volna elég, hiszen nem csak azzal keveredett konfliktusba ez a megoldás, 

hanem az Alkotmánnyal is, majd későbbiekben az Alaptörvénnyel is. Az 

állami munkáltatói privilégium ugyanis önmagában nem hatalmazza fel az 

államot, hogy meglévő alkotmányos jogi garanciákat kiiktasson saját politikai 

és egyéb céljai kiszolgálására. 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.
444
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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 
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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? 

Talán ez utóbbi kérdésre sejthetünk némi választ abból, hogy lassan a 

végéhez közelít a külön közigazgatási bíróságok létrehozásának 

megvalósítása, és a közigazgatási bíróságokra vonatkozó perrendtartási 

törvények előkészítése. Tervek szerint a közigazgatási per fogalmába
445

 

beleértenék a közszolgálati jogvitákat is, kiemelve azt a munkaügyi bírák 

hatásköréből, erősítve az egységes közigazgatási szemléletet. Az elképzelés 

azonban nem nyújt majd valódi megoldást, hiszen a jelen helyzetben a 

közigazgatási bíróságok zömében magánjogi alapú szabályokat fognak 

alkalmazni párhuzamosan a munkajogi bíráskodással. Olyan bírákat 

kényszerítenek ítélkezésre majd a megújult rendszerben, akik azelőtt praxisuk 

során sosem foglalkoztak ilyen ügyekkel, nem ismerik a kialakult 
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joggyakorlatot, és valószínűleg munkájuk során sosem alkalmazták az Mt. 

szabályait. Ez azon túl, hogy erőltetett fából vaskarika megoldás, jelentős 

mértékben szakmaiatlan is, és a felhalmozott tudás elvesztésével fenyeget. 

Kényszerrel nem lehet közjogivá tenni egy egyébként alapjaiban magánjogban 

gyökerező rendszert mesterséges szeparáció útján, hiszen a munkajogi és a 

közszolgálati jogi életviszonyok a magyar jogban azonos tárggyal 

rendelkeznek. A közszolgálati jogban a közigazgatási keret csupán a díszlet a 

színpadon, az érdemi játék a munkajogi alapú élethelyzetekben gyökerezik. 

Sőt megkockáztatom, hogy a közszolgálati jogviszonyok a legjelentősebb 

mértékben alkalmazott atipikus munkavégzési formák a magyar jog 

sajátosságai mentén. Az atipikus létét a jogviszonynak a mindkét oldalon 

fennálló személyes kvalifikáltság, és az abból eredő sajátos jogviszonyok 

képezik, melyek szükségszerűen egy sajátos szabályozásban öltenek testet. 

Persze ha ennyire sarkos szemszögből nem kívánjuk szemlélni a dolgokat, 

akkor is megállapítható, hogy az a fajta erőltetett elkülönítése a 

jogviszonyoknak, amivel ma találkozunk nem indokolt. Ezek egyes elemeit az 

alábbiakban próbálom meg végig venni a teljesség igénye nélkül. 

 

3.1. Hatály és bevezető rendelkezések 

 

Talán kicsit furcsán hathat a hatályra vonatkozó rendelkezések külön 

részfejezetben való kiemelése egy olyan dolgozatban, melynek a központi 

témája amúgy is a személyi hatály mélyebb vizsgálata. De úgy gondolom, 

mivel összefüggéseiben szükséges látni a dolgokat, ezért pár mondat erejéig 

külön is érdemes a hatállyal magával foglalkozni. A hatályt azonban nem 

önmagában, hanem a bevezető rendelkezésekkel összefüggésben fogom 

megvizsgálni.  

Az önmagában természetes kiindulási pont, hogy a jogszabály hatálya 

határozza meg, hogy kikre, milyen jogügyletek közben, mely földrajzi 

területen, mikortól, esetleg meddig alkalmazható a jogszabály. A második 

axiómának is tekinthető kijelentés, hogy a foglalkoztatás terén a személyi 
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hatály határozza meg, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszonyok 

melyikéről beszélünk. Látszólag a munkajog és a közszolgálati jog személyi 

hatálya kellőképpen szét lett választva egymáshoz képest. Az egyik a 

gazdasági munkavégzést, a másik a közfeladatok ellátását biztosítja. Elviekben 

szétválik az állam és a gazdasági szereplők munkáltatói szerepe. Meglátásom 

szerint ez nem teljesen érvényesül a közigazgatási munkavállalók esetében. 

Ők ugyanis hiába munkavállalók, a rájuk vonatkozó szabályok egy része a 

Kttv. szabályai között keresendő, a másik fele pedig az Mt.-ben.
446

 Ilyen 

értelemben beszélhetünk olyan foglalkoztatotti rétegről, mely egyszerre két 

státusz törvény hatálya alá is tartozik. Ez önmagában persze gyakorlati 

problémát nem jelent, mivel az állam magánmunkáltató tevékenysége külön is 

kiemelésre kerül az Mt. atipikus munkavégzésről szóló fejezeteiben. 

Meglátásom szerint azonban lehet, hogy egyszerűbb és dogmatikailag tisztább 

megoldás lett volna a fizikai alkalmazottakat is az köztulajdonban álló 

munkáltatónál végzett munka tárgykörébe emelni. Természetesen akkor az 

elnevezésnek lehet, hogy módosulnia kellett volna olyan irányban, mely 

jobban kifejezi az állam általános magánmunkáltatói státuszát.  

Azt persze nem lehet elvitatni, hogy a közszolgálati és a 

munkaviszonyok között a szolgálat természeténél fogva lesznek eltérések. Ez 

kifejezetten a két végpólusra: a munkaviszonyra és a köztisztviselői 

jogviszonyokra vonatkozik. A nagyobb bonyodalmak ott kezdődőnek, ha az 

összehasonlításba beemeljük a közalkalmazotti jogviszonyokat. A 

közalkalmazotti jogviszonyok szabályozása ugyanis kettős terepen mozog. Ha 

hatályát és tárgyát nézzük, valamivel közelebb áll a köztisztviselők 

szabályozásához, ha viszont a szabályanyagát, akkor a munkajogi szabályok 

dominálnak. Ez abban érhető tetten a legjobban, hogy eltérően az Mt. és a 

Kttv. szerkezetétől egyfajta in medias res módon haladunk a jogintézményei 

megismerésében, ha a jogszabály szerkezetét követjük. Ez annak tudható be, 

hogy a Kjt. még az előző század jogalkotásának terméke. Ahogy azt többször 

ki is emeltem, ez az egyetlen olyan státuszt meghatározó jogszabály, ami nem 
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lett lecserélve, hanem a rendszerváltozáskor meghatározott szerkezetet 

próbálják igazítani a megváltozott dogmatikai helyzethez. A másik oka, hogy 

a Kjt. kapcsolata megmaradt az eredeti módon az Mt. -vel. A munkajogi 

szabályokat csak akkor nem kell alkalmazni, ha a Kjt. ezt kifejezetten kiemeli. 

Éppen ezért mondhatjuk azt, hogy a bevezető rendelkezések a Kjt.- ből a 

hatályt leszámítva hiányoznak. Ez a megváltozott szabályozási viszonyok 

között koncepcionálisan felvethetne egy olyan kérdést is, hogy nem változik –

e meg a Kjt. kötődésének az iránya? A kérdés már csak azért is időszerű, mert 

a Kttv. az Mt. mintáját követve saját maga szabályozza a jogviszonyait. Ez azt 

is jelenti, hogy a bevezető rendelkezések szerkezete, és sokszor tartalma is 

megegyezik azzal. Ez alapján a Kjt. akár egységesítési, akár jogközelítési 

szemléletből adódóan az Mt. helyett a Kttv. szabályozásához is kötődhetne. 

Ezzel szerintem sokkal nagyobb lenne a koherencia a közszolgálati 

jogviszonyok között. A későbbiekben pedig egyszerűbb lenne egy ténylegesen 

egységes szabályozás kialakítása. Azzal természetesen tisztában vagyok, hogy 

a két szolgálati viszony teljes mértékű összeolvasztása nem fog megtörténni. 

Jelen esetben is csak azért beszélhetünk egységesnek tűnő szabályozásról, 

mert az Mt és a Kttv. majdnem azonos módon szabályozza az általános 

magatartási követelményeket és a személyiségi jogok korlátozását. A 

jognyilatkozatok megtétele esetében már vannak különbségek, de ebben az 

esetben a Kjt. szabályozási szemléletének közelebb kellene állnia a 

kormánytisztviselők szabályozásához. Ez még akkor is igaz lehet, ha a 

legutóbbi egységes jogalkotási kísérlet nem volt ezen a téren sikeres. Igaz, 

nem a gyakorlati alkalmazás hiányosságain múlt, hanem a politikai akarat 

hiányában. 

Dogmatikailag a jelen szabályozás terén mondhatjuk azt, hogy a három 

szolgálatvállalói réteg a hatály tekintetében ugyan jelentős mértékben eltérnek, 

de az általános magatartási követelmények, a személyiségi jogok terén, de 

még az egyenlő bánásmód terén is ugyanazok a szabályok érvényesülnek. 

Véleményem szerint már ez is előrevetíti annak a nagyfokú elszeparálásnak az 

igényének csökkentését, ami a jelen dogmatikai helyzetben érvényesül. 
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Véleményem szerint sokkal közelebb a különbözőségek ellenére sokkal 

közelebb állnak egymáshoz ezek a munkavállaló rétegek, mint elsőre 

gondolnánk. Sokkal megfelelőbb a munkajogi szabályozási környezet, mint a 

közszolgálat közigazgatási jogba, vagy önálló jogágként való kiemelése. Ez 

kifejezetten igaz abban a relációban, hogy közszolgálati jogon elsősorban a 

kormánytisztviselői és köztisztviselői szabályokat értik azok, akik a 

közszolgálati jog függetlenítése mellett törnek pálcát. Ez mindannak a 

fényében kijelenthető, hogy elég markánsan érvényesül az a nézőpont még 

Németországban is, amely azt állítja, hogy a közszolgálati jogviták csak a jogi 

hagyománynak köszönhetik azt, hogy a közigazgatási bíróságok járnak el. 

Mikor a szabályozás igénye felmerült, még nem léteztek a munkaügyi 

bíróságok.
447

 

Ha csak a bevezető rendelkezéseket vesszük figyelembe önmagában a 

személyi különbözőségek nem indokolták a szétaprózódó szabályozást. 

 

3.2. A jogviszonyok keletkezése és a felelősségi szabályok, mint az 

egységesítés egyik lehetséges terepe 

 

A korábbiakban már említettük, hogy a jogviszonyok keletkezése 

kapcsán felmerülnek különbözőségek és azonosságok. Ehhez 

mindenféleképpen szükséges kiindulnunk az II. részben meghatározott 

definíciókból.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
447

 Prugberger Tamás: A munka-, a közszolgálati és a társadalombiztosítási szakbíráskodás tervezett 
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A köztisztviselő fogalma A közalkalmazott fogalma 

A köztisztviselő 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- és munkajogi felelősségi 

szabályok keretében. 

 

A közalkalmazott a 

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.  

 

5. táblázat: A köztisztviselő és közalkalmazott fogalmi összevetése 

Mindkét fogalom tartalmazza, hogy szerepüket, tevékenységüket 

melyik szervezetben kell elképzelnünk. Mindkettő esetében az állami és 

önkormányzati szféra az, amelyben a tevékenységüket kifejtik. A 

legjelentősebb különbség a közhatalom gyakorlása és az ezzel együtt járó 

fokozott felelősségi szint. A fokozott felelősség abból fakad, hogy az állam 

valamilyen megtestesítőjeként lépnek a polgárok elé a fenti munkakörök 

egyikét betöltő személyek. Ennek megfelelően a jogviszony keletkezésének a 

módja is egyedi kellene, legyen, igazodva a fokozott felelősség szintjéhez. 

 

a, Jogviszony keletkezése 

 

A Kttv. általános indoklása szerint a közszolgálat lényegi eleme, hogy a 

jogviszony létrejötte nem egymás mellé rendelt felek kötöttségektől mentes 

egyeztetésének és megállapodásának tárgya és eredménye, hanem az állam 

egyoldalú aktusa, melynek során - jogszabály által részletesen kidolgozott 
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feltételrendszer szerint - kinevezi a jövendő köztisztviselőt, 

kormánytisztviselőt, megbízva bizonyos feladatkör, munkakör vagy tisztség 

ellátásával.
448

 A Kjt. indoklásában ilyen kijelentést nem tesz, pedig a 

közalkalmazotti jogviszonyok is kinevezés útján jönnek létre. A szakirodalom 

egyes részei a kinevezést önálló egyoldalú állami jogi aktusnak tartják, mely 

jelentős módon eltér a kétoldalú munkaszerződéstől.
449

 Álláspontom szerint a 

kinevezés csak relatíve egyoldalú jogviszony.
450

 Az egyoldalúság relativitását 

éppen az adja, hogy a szolgálatvállaló meg is tagadhatja a kinevezés 

elfogadását. A gondolati fonalat tovább fűzve azt is megkockáztatom, hogy a 

kinevezés elfogadásáig a munkajoghoz hasonlóan relatíve egyenrangú felekről 

beszélünk. Elfogadhatónak tartom azt a gondolatot is, hogy az egyoldalúság 

mellett egy kétoldalú jogviszony-létesítés is jelentkezik.
451

 Hozzátéve azt is, 

hogy a munkajogban is csak relatív a felek közötti egyenlőség. A munkajogi 

relativitás először a szerződéses liberalizmus korszakában
452

 jelentkezett, ahol 

a munkavállaló csak azt dönthette el, hogy aláírja-e a szerződést vagy sem. 

Lényegében a mai jogviszonyok között sincs általában nagyobb mozgástere, 

ami nem a munkajogi garanciák hiányából fakad, hanem mert a foglalkoztatási 

helyzet és a munkaerőpiac szolgáltatja ki a munkavállalók többségét a 

munkáltatóknak. Láthatjuk, hogy a közalkalmazottak és köztisztviselők 

jogviszonyainak a létrehozása azonos módon történik. Kinevezéssel és annak 

elfogadásával. Illetve ennek a két aktusnak az írásba foglalásával. A 

munkajogviszonyok azonban munkaszerződésben realizálódnak.  

A jogalkotó fejében azonban felötlött egy köztes megoldás is a 

legutóbbi egységesítési törekvések során, mely a hatályos magyar jognak nem 

része. A korábbiakban már Magyary Zoltán és Prugberger Tamás kapcsán 

tettünk említést a közszolgálati munkaszerződésről. A közszolgálati 

munkaszerződés az előző két személy által meghatározottakhoz képest egy 

többletjelentést is hordoz. A közszolgálati munkaszerződés ugyanis egyik 
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 Kttv. általános indoklás 
449

 Hazafi Zoltán (Szerk.) – György István (Szerk.): Közszolgálati jog, 60. old. 
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 Kiss: Munkajog, 21. old. 
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sarokköve lehetne az egységes közszolgálat létrehozásának, amennyiben a 

megfelelő személyi hatályt sikerül hozzátársítani. Ez már csak azért is 

kulcskérdés, mert az ügykezelők jogviszonya is kinevezés útján jön létre. Az 

állam által foglalkoztatott személyek egyik elhatárolásának az ismérve lehetne 

a szerződéses forma bevezetése.  

A közszolgálati munkaszerződés kérdése nem csak az egységesítés 

témakörében merülhet fel, hanem az állam magánjogi szerepvállalása körében 

is, és azon új munkajogi és foglalkoztatáspolitikai eszközök alkalmazásánál, 

melyeket az állami- önkormányzati szervek is átvesznek.  

Így kezeljük egységesen a kinevezendő alkalmazottakat, vagy csak és 

kizárólag a köztisztviselő/kormánytisztviselő pozíciókban dolgozóknak tartjuk 

fenn ezt a lehetőséget? Ez annak a fényében különösen érdekes, hogy a Kttv. 

általános indoklása megfogalmazza az alábbiakat: „A közszolgálati 

tisztviselőkre irányadó egységes szabályozás megköveteli, hogy a 

közszolgálata érdekében tevékenykedő tisztviselőkről önálló, elkülönült, 

egységes és a közszolgálat értékközpontúságával összhangban álló 

normaanyag rendelkezzen.”
453

 

Mindenestre az egységesítés egyik kiváló terepe lehetne a jogviszonyok 

keletkezése, ha és amennyiben sikerül meghatározni, hogy mely személyi 

köröknél hogyan keletkeznek a jogviszonyok. Itt minden attól függ, hogy 

milyen szélesen értelmezi a jogalkotó a közszolgálat fogalmát. A fogalom 

értelmezésének legalább három változata létezhet. Úgy gondolom elsősorban a 

civil közszolgálat szabályainak közelítése/egységesítése az, aminek a 

legnagyobb esélye lehet. Ennek előzménykísérlete lehetett az ügykezelői 

munkakör és a fizikai alkalmazottak Mt. hatálya alá terelése. A 

megfogalmazott Javaslat értelmében közszolgálati jogviszonyból 

munkaviszonyba kerültek az ügykezelők és a fizikai alkalmazottak. E kör 

közszolgálati jogviszony alóli "kiszervezését" indokolta, hogy alkalmazásuk 

rugalmasabbá, munkaszervezési-finanszírozási szempontból racionálisabbá 

váljon, ne terheljék őket a munkájuk jellege által nem indokolt plusz-
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kötelmek.
454

 Ezzel megszűnt a Kjt. és a Ktv. összhangja,
455

 de nem az 

egységesítés lehetősége. 

Némileg ezt a gondolatmenetet követve lehetne az egységesítést 

elkezdeni azzal a kiegészítéssel, hogy önmagában a személyi hatály 

meghatározza a jogviszony keletkezésének a módját is. Ez a megoldás nem 

csak a Kttv. hatálya alatti ügykezelőkre, de a fizikai alkalmazottakra is 

teljesebb mértékben is alkalmazható lenne, amihez a Kjt. finanszírozási 

szemléletét is fel kellene áldozni a funkcionalitás oltárán. Ezt követően pedig 

kinevezéssel csak az adott intézmény profiljába vágó munkakörökben 

létesülhetnek jogviszonyok, a többiek közszolgálati munkaszerződéssel 

lennének foglalkoztatva. A munkajogviszonyokon belül is egységesen lehetne 

kezelni ezeket a jogviszonyokat a közvállalatok munkavállalóinak 

jogviszonyával. 

A jogalkotó azonban hamar visszakozott ettől a megoldástól. A 2003. 

évi XLV. törvény az ügykezelők munkaviszonyát – inkább politikai, mintsem 

szakmai megfontolásból – közszolgálati jogviszonnyá alakította vissza. Az 

EU-tagállamok közszolgálatában a nem alaptevékenységet ellátó 

alkalmazottak jogállása időközönként visszatérő politikai kérdés, az aktuális 

kormányzati elképzeléstől függ hogy, milyen garanciák mellett dolgozik a 

kisegítő feladatokat ellátó személyzet.
456

 

A közalkalmazotti réteg eltüntetése, mint az egységesítés egyik formája 

tehát a jogviszony keletkeztetésen is nyomot hagyna. Mondhatjuk, hogy nagy 

nehézséget nem okozhatna, hiszen a jelenlegi hatályos szabályok alapján is a 

Kttv. szabályaival szinte teljesen azonos módon hozhatók létre a 

jogviszonyok. 
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b, Felelősségtani kérdések 

 

Elsőre talán kicsit furcsának hathat, hogy a jogviszony keletkezését, és 

a felelősségtani kérdéseket egy fejezeten belül tárgyalom, általában nem 

szokás még munkajogász körökben sem összevonni a két témát. Az indoka 

egyébként a témám szempontjából egyszerűen megfogalmazható. Az 

egységesítés/közelítés egyik terepe éppen a felelősségtani kérdések 

vizsgálatával kell, hogy folytatódjon. A korábbi részben meghatározott 

jogviszony keletkeztetési módok aszerint is elkülönülnek, hogy melyik 

szolgálatvállalói rétegnek milyen felelősségi szintet kell képviselnie. Az 

általános megfogalmazások alapján a közszolgálati alkalmazottaknak a 

felelősségi szintje valamelyest magasabb, mint a munkavállalóké. A 

közszolgálat esetében már a köztisztviselő fogalmának egyik elemét is adja a 

felelősségre való utalás.
457

 Ennek oka, hogy a közszolgálati alkalmazottak 

valamilyen módon az államot testesítik meg. A köztisztviselők a hatósági 

oldalát prezentálják, míg a közalkalmazottak az állam szolgáltatói oldalát. 

 A hatósági oldalon a fokozott felelősség másik forrása a közhatalom 

gyakorlása, míg a közalkalmazottak esetén ez nem jelentkezik tényezőként. 

Elsőre mondhatnánk, hogy a demarkációs vonalak már jó előre kialakultak. 

Azt is figyelembe kell azonban vennünk, hogy a felelősségi szint a felek 

közötti belső felelősségi kérdésekre korlátozódik, vagy külső személyek 

vonatkozásában is vizsgáljuk azt. A külső személyek vonatkozásában 

megfelelő elhatárolást a Ptk. felelősségtani szabályai alapján valósíthatjuk 

meg. A munkavállalókkal szemben a Ptk 6:540§ szabályai alkalmazhatóak, 

míg a közszolgálati alkalmazottakkal szemben elsősorban meglátásom szerint 

a Ptk: 6:548- 6:549§§ szakaszok által meghatározott, a közhatalom 

gyakorlásával okozott kárért való felelősség. Mindkét jogintézmény alapja a 

másért való felelősség. Az utóbbi esetben akkor valósul meg a tényállás, ha 

közigazgatási jogkörben okozott kárt közhatalom gyakorlásával vagy annak 

elmulasztásával okozták, ez megfeleltethető mindazon személyekért való 
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helytállásnak, ami esetlegesen a köztisztviselő hibájából fakadhat. Ezzel 

szemben, ha az alkalmazott a foglalkoztatására irányuló jogviszonyával 

összefüggésben harmadik személynek kárt okoz, a károsulttal szemben a 

munkáltató a felelős.  

A két alapesetben maga a foglalkoztató, vagy a közigazgatási szerv, aki 

helytáll. A kérdés, azonban, hová soroljuk a közalkalmazottakat? Közhatalmat 

nem gyakorolnak, de nem is „sima alkalmazottak”. Meglátásom szerint 

analógia útján besorolhatók lennének a közhatalom gyakorlása miatti 

felelősségi kérdések alkalmazási körébe, de tisztán dogmatikailag az 

alkalmazottakért való helytállás jogintézménye lehet indokolt az esetükben. 

Láthatjuk azt, hogy a háromféle jogi státusz vonatkozásában kétféle eltérő 

felelősségtani jogintézmény alkalmazandó. A helyzet azonban jelentős 

mértékben változik, ha ezeknek a szolgálati viszonyoknak a belső felelősségi 

oldalát nézzük. A felelősségtan belső oldala a munkáltató és az alkalmazásban 

álló közötti jogviszonyból származó felelősségtani kérdés. Természetesen a 

foglalkoztatási jogviszonyban álló felek közötti felelősségtani kérdések 

lehetnek a külső, polgári jogi felelősség belső lecsapódásai.
458

 A köztisztviselő 

által a közhatalom birtokában okozott kár esetén a polgári jog szabályai szerint 

a közigazgatási szerv fog helyt állni. Ennek a tovább gyűrűzéseként is 

értelmezhető bizonyos esetekben a felek közötti kártérítési, illetve fegyelmi 

felelősségi szabályok alkalmazása. Természetesen az esetek többségében ezen 

belső felelősségi formák önmagukban is megállnak, és nem szükséges külső 

katalizátor.
459

 Ez kifejezetten igaz akkor, ha munkáltató felelősségéről 

beszélünk.  A felek viszonyában azt, hogy éppen milyen felelősségről 

beszélünk, az határozza meg, hogy anyagi kár megtérítéséről beszélünk-e vagy 

valamilyen helytelenített magatartás „megtorlásáról”.
460
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 Külön kérdésként hozzá lehetne tenni az utasítás megtagadásának jogi lehetőségeit is. 
459

 A felelősségi formák nem csak egymást kizáró, hanem láncolatos módon is viszonyulhatnak 
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Az első esetben a kár felmerülésével a felek között kártérítési felelősség 

szabályainak alkalmazása lépnek előtérbe. Anélkül, hogy részleteiben bele 

mennénk a jogintézmény elemzésébe,
461

 szükséges megnéznünk ezeknek a 

szabályoknak az érvényesülését. Ezt abból a szempontból tesszük meg, hogy 

mennyire található meg az összhang az egyes szolgálati viszonyok 

kárfelelősségi szabályaiban, kifejezetten a szolgálatvállalói/munkavállalói 

felelősség kérdése kapcsán. Amit érdemes rögtön az elején leszögezni, hogy a 

közalkalmazotti törvény érdemben nem határoz meg az Mt. szabályaitól eltérő 

rendelkezéseket. 
462

 Ebből adódóan eltérés lehetősége az Mt. és a Kttv. közötti 

szabályozásban lehetne. Ami természetes módon következhetne a 

közszolgálati alkalmazottak foglalkoztatási helyzetéből. Elképzelhető lenne 

egy szigorúbb szabályozási szint. Ehhez képest a Kttv. anyagi felelősségi 

szabályai szinte teljes egészében megegyeznek az Mt. szabályaival.
463

A külső 

viszonyokban, a polgárjogi felelősségiben rendszer vannak különbségek a 

munkavállalók és a közhatalom gyakorlói között, de a belső jogviszonyaikban 

nincs eltérés. Ugyanúgy felel az okozott anyagi kárért a köztisztviselő, a 

közalkalmazott és a munkavállaló. A közszolgálati alkalmazottak 

definícióiban megjelölt fokozott felelősség ebben az esetben nem érvényesül. 

A fentiekből logikusan következne egy erősorrend, melynek alsó értéke a 

munkavállaló, a felső értéke a köztisztviselő anyagi felelőssége. A 

szabályozásból azonban teljes mértékben kirajzolódik, hogy az anyagi 

felelősség szempontjából a munkajogi szemlélet érvényesül mindhárom 

szektorban, ami leegyszerűsítené legalább a harmonizációt, vagy akár az 

esetleges egységesítést is. Ennek a kiindulási alapja az lehetne, hogy a 

személyi hatály ugyan meghatározza, hogy mely státuszra vonatkozó 

jogszabály határozza meg a szolgálatvállaló jogviszonyait, de ezek a 

szabályok nincsenek összhangban a jogalkotó által hangoztatott politikai 

elvekkel. Lényegében a jogalkotó saját maga annullálja az általánosan 
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megfogalmazott elkülönítési politikát.  Ez önmagában nem helyes vagy 

helytelen, csupán következetlen és egyáltalán nem szolgálja a jogbiztonságot. 

Az egységesítés szemszögéből előnyös is lehetne, mivel jelentős mértékben 

érvényesülnek ebben az esetben a munkajogi elemek.  

A fegyelmi felelősség kérdésében már jelentősebb eltéréseket fogunk 

találni, amennyiben a fegyelmi felelősséget aposztrofálhatjuk olyan felelősségi 

kötelemként, ahol a felelősség megállapításához nem szükséges a kár 

keletkezése, megléte. Ezekben a helyzetekben a körülmények függvényében 

bármely aktív vagy passzív magatartás is előidézheti. A fegyelmi felelősség 

ugyanis olyan felelősségi forma, amely az alkalmazotti alávetettséget 

szimbolizálja.
464

 Ezen az alapon alkalmazható a vétkes kötelezettségszegés 

miatti szankció vele szemben. A fegyelmi felelősség így nehezen rokonítható 

a magánjog bármely más felelősségi formájával, hiszen némileg közjogi alapú. 

A munkajog azonban vegyes szakjogág, így véleményem szerint a felelősség 

magánjogi és közjogias felfogása is elfér egymás mellett.  Alkalmazhatósága 

annak a függvénye, hogy a munkajog melyik területéről beszélünk. A 

fegyelmi felelősség ugyanis az állami büntetőhatalom legalacsonyabb szinten 

történő megnyilvánulásaként is értelmezhető, mely nem lép ki a foglalkoztatás 

és a munkajog keretei közül. Román László meglátása szerint a munkajogtól 

valamelyest külön kezelendő terület, és ő többnek tartja ezt a felelősségi 

formát, mint szimpla munkáltatói joggyakorlást.
465

 A hivatalnokokkal 

szemben támasztott magasabb követelmények megkívánják az erkölcsi 

tisztaságot és a hatékony munkavégzést is. A társadalom szemében egy 

hivatalnok ugyanis az állam vagy az önkormányzat megtestesítője és 

végrehajtója. A hivatalnok megítélése kihat az állam vagy az adott intézmény 

megítélésére, így bizonyos fokú szankcionáló eszköz maradt arra, hogy az ún. 

image–romboló munkavállalót vagy megneveljék, vagy amennyiben ez 

lehetetlen, útjára engedjék. A fegyelmezés lehetősége azonban nem csak és 

kifejezetten a hivatalnoki jogviszony eleme volt. Ez a fajta felelősségi forma 

fokozatosan telepedett át a munkajog más területeibe is. Ennek oka, hogy 
                                                           
464
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Magyarországon az adott korszak politikai környezetében a szovjet típusú 

munkatörvénykönyvek jutottak érvényre kezdve a sort az 1951. évi Mt -vel 

bezárólag, 1992-ig. 

Ezt követően a Kjt. és Ktv., majd a Kjt. és Kttv. szabályaiban 

párhuzamosan futott a fegyelmi felelősség szabályozása random eltéréseket 

alkalmazva egyik- másik jogszabályban. Az új Mt. hatálybalépésével azonban 

jelentős változás következett be. Az Mth. hatására a Kjt.-beli fegyelmi 

felelősségi szabályok hatályukat vesztették. A jelenlegi szabályozásban a 

fegyelmi felelősség a civil közszolgálatban már csak a Kttv. hatálya alatt 

érvényesül. Kutatásaim korai szakaszában hallgatóként az egységesítés 

lehetőségét a fegyelmi felelősség témakörén keresztül vizsgáltam meg. Az 

akkori Kjt. és Ktv. szabályok szinte szó szerint megegyező szabályozása 

mentén elképzelhető lett volna. A Kjt. fegyelmi szabályainak eltörlése 

azonban új helyzetet teremtett. Az indoklásból kitűnik, hogy a gyakorlati 

tapasztalatok szerint túlszabályozott, szükségképpen bürokratikus és 

rugalmatlan, illetőleg jelentős mértékben indokolatlan a közalkalmazottak 

fegyelmi felelősségére vonatkozó szabályozás fenntartása. Ezért a Javaslat 

kezdeményezi e jogintézmény megszüntetését. Helyette a már eddig is létező 

rendkívüli felmentés eszközével élhet a munkáltató, ha a közalkalmazott a 

közalkalmazotti jogviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan 

vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként 

olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását 

lehetetlenné teszi. Ez a megoldás kétirányúvá teszi egy későbbi egységesítés 

lehetőségét. Egyrészt meg is könnyítheti a közalkalmazotti réteg Kttv.-be való 

esetleges beolvasztását és a fegyelmi szabályok egységes alkalmazását. 

Másrészt az Mt-hez igazított jogviszony megszüntetési szabályok akár az Mt-

vel való összeolvasztásban is segítséget nyújthatnak.  

A fegyelmi felelősség kérdése annyiban érdekes még a 

közalkalmazottak vonatkozásában, hogy az ő felelősségi szintjük nincs 

ugyanazon a szinten, mint a köztisztviselőké, ezért az ő esetükben nem kell a 

közjogi alapú szankcionálás szabályait alkalmazni, hanem a munkajogi 
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szemléletű jogviszonymegszűntetés váltja fel. A rendszer korábbi 

differenciáltsága eltűnt, meglátásom szerint csökkentve a közalkalmazottak 

védelmi szintjét.   

3.2.1. A közszolgálati munkaszerződés 

 

A fentiekhez kapcsolódó kérdéseket vet fel az a gyakorlat, melynek 

keretében hivatalok foglalkoztatnak határozott idejű munkaviszonyban 

munkavállalókat hivatalnoki feladatok ellátására. Ez a megoldás pontosan 

illeszkedne abba a meghatározásba, melyet Magyary Zoltán határozott meg a 

közszolgálati munkaszerződés alkalmazási körében.
466

  Az említett álláshelyek 

betöltése összekapcsolódik jelentős részben projektfeladatok ellátásával. A 

projektfeladatok ellátásával kinevezés alapján határozott időre hivatalnokok is 

megbízhatóak lehetnének, semmi sem indokolja meglátásom szerint a 

munkaszerződéses jogviszonyokat, de legalábbis nem ilyen formában egy zárt 

közszolgálati rendszerben. A határozott időtartamra történő foglalkoztatás 

egyébként is jellemző az OECD tagállamok jelentős részében
467

,  melyek a 

magyarhoz hasonló problémákat vetnek fel. A kérdés kettős természetű 

határozott időtartamú szerződéssel foglalkoztassunk munkavállalókat, vagy 

különleges státusszal köztisztviselőket? Nincs egyértelmű válasz ennek a 

gyakorlatában, főleg, hogy manapság nehezen kettéválasztható az előbb 

említett munkavállalók és a tisztviselők feladatköre. Ez teljes mértékben 

nyomon követhető olyan államokban is, mint Olaszország, ahol a közszolgálat 

egy deprivilegizációs folyamaton megy végbe, és egyre inkább a magánjogban 

használatos munkaszerződések alkalmazása kerül előtérbe. Ilyen területnek 

számít a munkaerő felvételévek kapcsolatos szerződési elemek alkalmazása
468

  

 Nem magát a munkaszerződés alkalmazásának a lehetőségét zárnám ki 

a közszolgálati szektorból, hanem a jelenlegi alkalmazási módját, mely 

                                                           
466

 Lásd. Magyary Zoltán: Magyar Közigazgatás 383-384. old. 
467

   OECD- Glossary of statistical terms – Public sector, in: 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2199, (2016. május 22.) 
468

 Ongaro, Edoardo: Public Management Reform and Modernization – Trajectories of Administrative 

Cahnge in Italy, France, Greece, Portugal and Spain, Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, 

105. old. 

DOI: 10.14750/ME.2016.028



224 

 

véleményem szerint a fennálló foglalkoztatási szabályok megkerülésére 

szolgál.  

Az esetek egy jelentős részében a közszolgálati alkalmazás területén a 

közfoglalkoztatás alkalmazása jelenik meg a különböző operatív programokon 

belül. A közfoglalkoztatás alkalmazása a közalkalmazottakat és a 

köztisztviselőket foglalkoztató munkáltatóknál is jellemző. Ebben a körben az 

egyik gyakran emlegetett példa a közoktatási intézmények nem oktató 

munkatársainak ilyen munkaviszonyba kényszerítése volt. 

Ha a közszolgálati szerződés alkalmazására nem csak kisegítő 

megoldásként gondolok, hanem a Tj.-ból indulunk ki általánosabb alkalmazás 

lehetőségek mentén, sokrétű megoldásként is tekinthetünk rá. Abban az 

esetben, ha a közalkalmazotti rétegnek a magánjog irányában történő 

beépítésében látná a jogalkotó a megoldást, akkor akár a közszolgálati 

munkaszerződés intézményének szélesebb körű gyakorlati alkalmazásának a 

lehetősége is újjáéleszthetné ezt a megoldást. Ebben az esetben a közszolgálati 

munkaszerződés a munkaszerződés egy formájaként érvényesülhetne 

elsősorban az állami alkalmazás keretében. A köztulajdonban álló 

munkáltatónál végzett munka keretében is közszolgáltatások nyújtása történik, 

éppen ezért egy átgondolt koncepció mentén lehetne kidolgozni ennek a 

tényleges alkalmazását. Ez a megoldás hasonlítana a német jogból ismert 

Privatbeamter státuszhoz.  

A jelenlegi szabályok között az állam részéről nem tartom a legjobb 

megoldásnak a fent említett kettősséget. Szükségesnek tartanám a korábban 

idézett Tj. –ban megfogalmazott szerződéses forma bevezetését egy átgondolt 

koncepció mentén. Véleményem szerint a magyar rendszerben a közszolgálati 

munkaszerződést egy atipikus munkaszerződésként lehetne alkalmazni, 

melynek szabályait annak megfelelően lehetne elhelyezni egyik vagy másik 

jogszabályban, hogy a jogalkotó milyen terjedelmet kíván adni a személyi 

hatály vonatkozásában. Ha szűkebben és a Magyary Zoltán által felvetett 

értelemben használná, akkor a jelenlegi Kttv. szabályaiban lehetne elhelyezni. 

Ha azonban sokkal szélesebb körben, és hozzásorolná az állami tulajdonban 
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lévő munkáltatóknál meglévő munkaviszonyokat is akkor egy többszintű 

szabályozás lehetősége is felmerülhet. Ez a többszintű szabályozás teremtené 

meg ismételten a látható kapcsolatokat is a munka – és közszolgálati jog 

között. Ez azért is fontos, mivel a nemzetközi tendenciákban a két terület 

közötti éles határok egyre inkább elhalványodnak. A magánjogi és közjogi 

elemek keveredése egyre inkább ad egy homogén foglalkoztatotti csoportot, 

amelyben az egyik vagy másik rétegre vonatkozó privilégiumok kezdik 

elveszíteni jelentőségüket
469

.  

A közalkalmazottak
470

  jogi státuszát a nemzetközi szakirodalom szerint 

akár közjogi akár magánjogi szerződés is megalapozhatja. Ez a 

megkülönböztetés azonban nem túl éles, mivel a szerződések 

meghatározhatják kiváltságos foglalkoztatási feltételeket ugyanúgy a 

gazdasági munkavállalóknál, mint a közalkalmazottaknál is. Tényleges 

különbséget sokszor a szerződésben meghatározható részletek mértéke 

jelent
471

. Ez függ természetesen attól, hogy a jogalkotó mekkora szerződéses 

szabadságot ad az egyik és mekkorát a másik szektor munkavállalói körében. 

Éppen ebben a fent említett kettősségben jelentkezne a magyar jogban is a 

közszolgálati munkaszerződések jellegzetessége. Ahogy azt lentebbi példából 

is kitűnik majd a common law országokban ez a kérdés sokkal egyszerűbb, 

mivel ott szinte mindenki munkaszerződés keretében látja el a feladatát. Az 

alkalmazásból eredő kérdések első sorban magánjogi tartalmúak. Az olyan 

karrier rendszerű megoldásokban, mint amilyen a hazai felvetődik az eltérő 

státuszokból adódó jogok és kötelezettségek vegyítésének a kérdése. A 

kulcskérdés egy esetleges szabályozás esetében a szerződési szabadság 

mértéke. Hol helyezze el a jogalkotó a szinte teljesen szabad munkaszerződés 

és a kötött kinevezési rendszer között. Melyek azok a korlátozások, melyek 

alkalmazhatóak. Ehhez talán megfelelő alapot szolgáltat a jelenlegi Mt. 205§, 
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mely az általános munkaviszonyhoz képest szűkíti a felek szerződéses jogait 

éppen abból kiindulva, hogy az állam, mint magánjogi munkáltató áll az egyik 

oldalon. Ebbe a keretbe lehetne azokat a közjogi elemeket beemelni, amelyek 

szükséges lehetnek egy olyan munkaviszony keretében, ahol a foglalkoztató a 

hivatal. Ez felvetné azt a kérdést, hogy csak az ideiglenes jogviszonyokra 

alkalmazandónak tekintene egy ilyen megoldásra a jogalkotó, vagy tartósabb 

jogviszonyok is köthetők lennének? Ha tartós (hosszabb időtartamú, vagy 

határozatlan idejű jogviszonyok is köthetők lennének) akkor érdemes lenne ezt 

kiterjeszteni az összes olyan jogviszonyra (gondolok a fizikai alkalmazottakra) 

akik munkaviszonyban állnak a hivatalokkal.  

A közszolgálatban a munkaszerződések alkalmazása egyes országokban 

mind szélesebb lefedettségre tesz szert. Erre jó példa Ausztrália, ahol a 

szerződéses megoldás a közszektorban foglalkoztatottak jogviszonyainak az 

egyéniesítésének a lehetőségét hordozza magában
472

.  Ezzel szemben a 

jelenlegi magyar megoldás egy kényszermegoldásnak tűnik, amellyel 

elkerülhető, hogy a hivatalok foglalkoztatotti létszámarányának az emelkedése 

sokaknak szemet szúrjon. Ez a kormányzati kommunikáció szempontjából is 

fontos, hiszen a Kormány az előző hónapokban hirdette meg 

bürokráciacsökkentő programját. Másrészt pedig feszültséget generál az egyes 

munkavállalói csoportok között, hogy az egyik réteg egy viszonylag lazább 

munkajogi keretben, míg a másik egy kötöttebb közszolgálati jogviszonyban 

látja el azonos munkáját.  

A Világbank által kiadott értelmezés szerint a közalkalmazotti 

jogviszonyban, foglalkoztatási jogviszonyok jogi alapját a törvények és 

rendeletek adják, amelynek alapja a munkaszerződések. Ezek a 

munkaszerződések eltérnek a máshol található a gazdaság által meghatározott 

általános munkajogi kontraktusoktól. A fent említett szerződések között nem 

csak az alapján tehetünk különbséget, hogy közszféra hogy magánszféra 

területén találhatóak-e, hanem az eltérések az egyes közszektorok között is 
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mutatkoznak, mint például az egészségügy vagy az oktatás területét, illetve az 

állami tulajdonú vállalatok.
473

 

A közszolgálati munkaszerződés magában hordozza véleményem 

szerint azt a potenciált, mellyel akár a közszolgálatot a megfelelő garanciák 

mellett rugalmasabbá lehetne tenni, de akár a közszolgálat magánjogiasítását 

végig vinni is. A közszolgálati munkaszerződés lehetne a kulcsa a 

közalkalmazotti jogviszonyok transzformálhatóságának. Ezzel lehetne 

megfelelően biztosítani a későbbi fejezetben részletesen kifejtetendő szerzett 

jogok védelmét. A közszolgálati munkaszerződés szükségességét indokolja az 

a nemzetközi tendencia egy részről, melyben a munka magánjogának és 

közjogának határai kezdenek elmosódni. Némileg ez érzékelhető a német 

megoldásokon is, de sokkal merevebb kiindulópontot jelentenek, mint 

common law megoldások. 

A közszolgálati jogban a munkaszerződések alkalmazásának akadályát 

nem látom, hiszen a legzártabbnak nevezhető EU-s karrier rendszerben is 

aszerint oszthatók ketté a szolgálatvállalók, hogy kinevezéssel vagy szerződés 

alapján foglalkoztatják-e őket. Ez a személyzeti szabályzat és a szerződések 

viszonyát teszi egymás mellé, ami megfelelhet a mi esetünkben az Mt. és a 

Kttv. relációjának. A jelenlegi helyzetben a hivatalok és a jogalkotó a 

munkaviszony keretében történő alkalmazás a Kttv. 6§ 4. pontjában 

megfogalmazott egyéb jogviszonyok közé tartozik.  

A hazai megvalósítás esetében az új relációk magukban hordozzák azt a 

kérdést, hogy magánjogi vagy inkább közjogi jellegű kapcsolat jön-e létre a 

felek között? Meglátásom szerint ezekben az esetekben ez a két szegmens nem 

lehetne élesen elválasztható egymástól. A jogviszony a szerződéses jelleg 

miatt első sorban magánjoginak tekintendő majd, de a harmadik személyek 

vonatkozásában a felelősségük és kötelezettségek felvethetik a szigorúbb 

közjogi megközelítést. Ezáltal keletkezne egy belső jogviszony és egy külső 

jogviszony. A belső jogviszonyban munkajoginak tekinthetnénk a kapcsolatot, 
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a külső jogviszony pedig közjogi jogviszonyként funkcionálna az elvégzett 

feladat jellege és a felelősség megemelt szintje miatt.    

A fentiekhez hozzátéve, hogy a zártnak tekintett rendszereken belül 

előfordulnak olyan megoldások, amelyek átbillentik a mérleg nyelvét a 

munkavállalói oldal javára. Hazafi Zoltán elemzésében kimutatta, hogy az 

osztrák közigazgatásban dolgozó személyzet 56%-át munkaszerződéssel 

foglalkoztatják, és ezek közül többeket olyan munkakörben, ahol quasi 

hivatalnoki feladatokat látnak el, ennek megfelelően emelt felelősségi szinttel 

és a hivatalnokokhoz hasonló szabályok betartása mellett, de mégis 

munkaviszony formájában.  A munkaviszony szerződéses alapozású, de több 

esetben is olyan mértékű közjogi beavatkozás mutatható ki, amely a 

munkavállalót a köztisztviselőhöz közeli helyzetbe hozza. Ezek alapján a 

munkaszerződéssel foglalkoztatottak inkább tekinthetőek kvázi 

köztisztviselőnek, mint munkavállalónak. 

3.3 A jogviszony megszűntetés szabályai a terminológiai eltérések 

tükrében 

 

A jogviszony megszűntetés témaköre az elmúlt időszakban, mind a 

munkajogi, mind a közszolgálati jogi szakirodalomban aktuális téma volt. 

Nem csak a jogviszony keletkeztetése, hanem a megszüntetése is 

újraszabályozott formában érvényesül a hatályos jogban. A klasszikus 

felosztás szerint a jogviszony befejezése alapulhat megszűnésen és 

megszűntetésen. Jelentős különbségeket rejtenek magukban az eltérő 

fogalmak, még akkor is, ha nagyjából ugyanazokat a jogintézményeket 

takarják mindkét esetben.   

A következő lépcsőfok annak a megvizsgálása, hogy megszűnt-e vagy 

megszűntették a jogviszonyokat. A megszűnési esetek viszonylag egyszerű 

esetek, mert mindhárom szektorban ugyanolyan módon történnek. Ami a több 

problémát felveti.  

A legszembetűnőbb a munkajogi és a köztisztviselői terminológiák 

eltérése. A jogalkotó, prezentálva azt, hogy a közszolgálati jogot még mindig 
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egy speciális szolgálati jogviszonyként tartja számon, a kezdetekben egy 

lépcsőzetes okrendszert alkalmazott.
474

 Az elbocsáthatatlanság mítoszából 

kiindulva az ex lege megszűntetési okokat, és a fegyelmi szankciókat 

követően beszélhetünk az egyoldalú jogviszony megszűntetésről. A jelen 

relációban a közös megegyezéses jogviszony felbontásról részleteiben nem 

tennék említést, mert az mindhárom jogviszonyban azonos feltételek mentén, 

azonos joghatással bír. Az eltérések az egyoldalú jogviszony megszűntetések 

rendszerében vannak 

 

 Mt. Kjt. Kttv 

Munkáltató általi 

jogviszony 

megszűntetés 

felmondás felmentés felmentéssel 

megszüntethető 

azonnali hatályú 

felmondás 

rendkívüli 

felmentés 

felmentéssel meg 

kell szűntetni 

(némely 

esetekben 

azonnali hatállyal) 

Munkavállaló 

általi jogviszony 

megszűntetés 

felmondás lemondás tisztségről történő 

lemondás 

azonnali hatályú 

felmondás 

rendkívüli 

lemondás 

6. táblázat: A jogviszony megszűntetés jogcímei az egyes szolgálati viszonyokban 

A fenti összesítésből is jól látható, hogy a hatályos rendszerünkben, 

elviekben egy fajta fokozatosságot figyelhetünk meg. Gyakorlatilag azonban 

kényszermegoldások szülte rendszerről beszélünk. Az új Mt. hatályba lépéséig 

a Kjt. és a Kttv., illetve korábban a Ktv. jogcímei nem tértek el egymástól. 

Ugyanarra a sémára épültek, még ha a két okrendszer nem is fedte egymást 

teljes egészében.   

Kiindulási pontként az egyes jogcímek elnevezése kell, hogy szemet 

szúrjon. Ennek logikája azon alapszik, hogy a köz szolgálata valóban egy 
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szolgálati viszony, amelyet megtiszteltetés betölteni. A jogintézmények 

elnevezésének egyes elemei megmaradtak a XX. század eleji elnevezésnél.  

Ezért mondhatjuk azt, hogy a köztisztviselőt, a kormánytisztviselőt és a 

közalkalmazottat felmentik a jogviszonyából, vagy éppen arról lemond. A 

munkaviszonyban egységesen a felmondás kifejezést használjuk, amit aszerint 

különböztetünk meg, hogy melyik fél gyakorolja. 

Ha egy lehetséges egységesítés szempontjából vizsgálódunk, akkor itt 

is determinál a személyi hatály, hiszen a jogcímek annak függvényeiben 

változnak, elnevezésben mindenféleképpen, hogy melyik jogviszonyról 

beszélünk. 

Második lépésként a jogcímeken túl a megszűntetési okok rendszerét is 

szükséges megnéznünk. A Kttv. és a Kjt. esetében kötött felmentésről 

beszélünk, hiszen csak a jogszabályban meghatározott okból lehet 

megszűntetni a jogviszonyt. A gazdasági munkajogban szabad felmondási 

rendszerről beszélünk. Ebben az esetben nem is annyira az okoknak, mint 

annak a hármas követelményrendszernek van szerepe, amit a valós, világos és 

okszerű fogalmakkal szoktunk fémjelezni.
475

Természetesen ez a hármas 

követelmény a közszolgálati jogviszonyokra is jellemző, mint ahogy az MK 

95. is etalonként alkalmazandó a közszolgálati munkajogban is.  

De ha ilyen jól elkülönül a közszolgálati és a munkajogi megszűntetés, 

akkor miért nem beszélünk nagyobb fokú harmonizációról vagy 

egységesítésről? Ennek egyik oka természetesen a politikai célokra vezethető 

vissza. Az egységes közszolgálati törvényjavaslat óta nem merült fel ennek a 

lehetősége. Mindezt csak azért említem meg, mert a ma hatályos Kjt 

megszűntetési rendszere majdhogynem teljesen leképezi az egységes 

közszolgálati javaslat rendszerét. Maga az elképzelés részben valósult meg, 

mivel a közszolgálati alkalmazottak egyes elemeire vonatkozik, a jelentős 

részére viszont nem.  Az minden estre elmondható, hogy ez a megoldás 

nagyobb mértékben építkezett, és építkezik ma is a munkajogra. A 
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közalkalmazotti jogviszony, ha úgy tetszik, kettős bilincsben vergődik. A 

rendszere alapvetően az Mt. szabályain alapszik, de az okrendszer 

vonatkozásában a Kttv. szabályait másolja.
476

  Ennek indokaként felmerül, 

hogy a közalkalmazottak ugyan közel állnak a munkaviszonyokhoz, de mégis 

szükséges egy fokozottabb védelem. Ez a fokozott védelem teljes mértékben 

megvalósítható lenne, ha a közalkalmazottakat, illetve a közalkalmazottak egy 

részét a köztisztviselők/kormánytisztviselők szintjére emelnénk egységesített 

szabályozás keretében. De a fokozott védelem akár a munkajog keretein is 

belül elképzelhető egy atipikus munkavégzési viszony keretszabályozásában.  

Ebben az esetben is érzékelhető az, hogy az egységesítés lehetősége két 

irányban adott. 

 

3.4. Jogok és kötelezettségek rendszere és az alapvető magatartási 

követelmények 

 

A jogok és kötelezettségek rendszere a jogviszonyban álló felek 

egymáshoz való viszonyulási keretét adja, egyben korlátként is funkcionálva a 

párhuzamosságok mentén. A párhuzamosságot a jogok és kötelezettségek 

annyiban adják meg, hogy ami az egyik oldalon jog, az a másik oldalon 

kötelezettség.
477

 Feltételezhetnénk, hogy az egyes szolgálati viszonyokban 

eltérő mértékű és tartalmú jogokkal és kötelezettségekkel találkozhatunk. Ez 

adódhatna abból, ahogy a jogalkotó kommunikálja az egyes szolgálatvállalói 

rétegek közötti különbségtételeket. A kommunikáció és a valóság nem teljesen 

fedik egymást. Ez elsősorban a közalkalmazottak esetében érvényesül, akik 

esetében a Kjt. nem határoz meg önálló szabályozási struktúrát, hanem az Mt. 

vonatkozó részeit rendeli alkalmazni. Ezek szerint a foglalkoztatás 

karakterében nem különbözik az állami szolgálati viszonynak a szolgáltatói 

szektora és a gazdasági munkajog. Mindkét esetben a feleknek ugyanazon 

jogai és kötelezettségei vannak. Ez azért is kiemelendő, mert ez beárnyékolja a 

dogmatikai tisztaságot. Ennek a verziónak akkor lenne teljes mértékben 
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létjogosultsága, ha az állam magánmunkáltatói szerepköréről beszélnénk. 

Ebben az esetben azonban az állami, mint közhatalmi szolgálatadó szerepel, és 

jelen pillanatban nem várhat el többet a közalkalmazottól, mint bármely cég a 

munkavállalójától. Ebben a relációban a szabályozás szintjén nem emeli ki a 

közalkalmazotti jogviszonyt a munkaviszonyhoz képest. Ebben az esetben 

egyáltalán nem érvényesül az a metodika, hogy a személyi hatály befolyásolja 

az alkalmazandó joganyagot. Ennek azért van jelentősége, mert ezek a 

rendelkezések adják a jogviszonyok tartalmát, amelyeknek a jogviszonyok 

teljes „életciklusa” alatt érvényesülnie kellene, és meghatároznia a jogviszony 

karakterét. 

A kormánytisztviselői jogviszonyokban teljes mértékben érvényesül a 

jogok és kötelezettségek meghatározása vonatkozásában a specifikus jellege a 

jogviszonynak. Attól természetesen nem tekinthetünk el, hogy ezen jogok és 

kötelezettségek jellemzően a munkajogból eredeztethetőek, de akadnak a 

közszolgálati jogviszony specifikumaira fókuszáló szabályok is. Felmerülhet a 

kérdés, hogy ha létezik olyan szabályozás, mely kiemeli a közszolgálati 

alkalmazott különleges helyzetét a kötelezettségek tekintetében, akkor a Kjt. 

miért nem azokhoz a rendelkezésekhez igazodik? Miért választja inkább a 

munkajogi megoldást? Erre kifejezett választ nem fogunk kapni annak a 

fényébe sem, hogy az általános magatartási követelmények egyformán 

érvényesülnek mind a munkajogi, mind a közszolgálati szektorban. Illetve 

magyarázatként csak Kiss György azon korábban idézett megállapítása 

szolgálhat, mely szerint az állam nem tudta eldönteni, hogy tulajdonosi vagy 

közjogi módon közelítse meg a kérdést.  

A lehetőségek ebből adódóan két irányban is adottak, mind a munkajog, 

mind a köztisztviselői törvény irányában. Ez azon kevés választási lehetőségek 

egyike, melyben, ha konzekvensen megtörténik az irány 

megválasztása,(bármelyik legyen is az) megfelelő megoldás lehet. Ehhez 

azonban a jogalkotónak és a politikai akaratnak tudnia kellene, hogy milyen 

típusú közszolgálatot szeretne.  
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Ez a kérdés azonban nem jelentkezik a szabályozás minden elemében 

azonos hangsúllyal. Vannak olyan jogintézmények, melyekre azért terelődik 

kevesebb figyelem a rendszerszemléletű megközelítés során, mert azonos 

módon történik a szabályozás mindhárom szektorban. Az azonos jogi tárgy 

nyomán ez sok szempontból érthető is. Ilyen jogintézmények közé tartozik az 

általános magatartási követelmények meghatározása is. Az Mt -ben és a Kttv-

ben teljesen megegyező szabályanyagról van szó, melyek érvényesülnek a Kjt 

-ben is, anélkül, hogy külön rendelkezne róla. De ide sorolhatjuk a 

személyiségi jogok korlátozását és az egyenlő bánásmód követelményeinek a 

szabályait is.  

 

3.5. Munkaidő, pihenőidő és szabadságok rendszere, mint az egységesítést 

gátló tényezők? 
 

 

Természetesen egy egységesítést, de még egy harmonizációt is több 

tényező hátráltathat. Vannak olyan hátráltató tényezők, melyek áthidalhatók, 

de legalábbis a negatív hatásuk csökkenthető, és vannak olyanok, melyek 

olyan akadályozó tényezőknek tűnnek, melyek feloldhatatlanok. A címben 

feltüntetett kérdések önmagukban nem lennének gátló tényezői e folyamatnak. 

Ezt bizonyítja az is, hogy az egységes közszolgálati törvényjavaslat lefektette 

az elképzeléseit a témával kapcsolatosan. Áthidalhatatlan akadályt én sem 

látok, az azonban biztos, hogy a korábban vizsgált elemekhez képest itt 

kellene a legtöbb kompromisszumot kötni. Ez adódik abból, hogy a 

közalkalmazott meghatározása nem egy körül definiálható foglalkozást jelöl. 

A közalkalmazott nem egy konkrét foglalkozás, hanem több foglalkozás 

gyűjtőneve, úgy, mint ahogy a munkaviszony is rengeteg foglalkozást 

magában foglal. Nem olyan egységes közeg, mint a köztisztviselő vagy a 

kormánytisztviselő, melynek jogszabályilag körülhatárolható definíciója van. 

A definíció által pontosan meghatározott munkafázisokkal. Ehhez képest a 

közalkalmazott nem egy foglalkozás, hanem egy szolgálati jogviszony típus, 

épp olyan, mint a munkajogban.  
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Ennek megfelelően a közalkalmazottak munkaidőre és pihenőidőre 

vonatkozó részein teljes mértékben munkajogi megoldások lettek szükségesek. 

A Kttv. hatálya alatt nem igazán értékelhető a megszakítás nélküli munkarend, 

a több műszakos munkaidő- beosztás vagy a munkaidőkeret. A pihenőidők 

rendszere igazodik a munkaidőhöz. A Kttv. ezen túl azt is meghatározza 

pontosan, hogy mely napokon milyen beosztás szerint végzik az ügyintézők a 

munkájukat. Ettől való eltérésre a hivatal speciális feladatainak ellátása 

esetében van lehetőség. A szélesebb körű megoldást ebben az esetben a 

közalkalmazotti szabályozás adja. Elgondolkodtató, hogy előfordulhatnak 

olyan esetek, mikor a Kjt -t kell majd alapnak tekinteni. Az egységes 

közszolgálati törvényjavaslatban ezt a megoldást választották anno. 

Véleményem szerint a tágabb szabályozásból érdemes kiindulni jelen esetben. 

Ha azonban még inkább a munkajog felé fog tolódni a közalkalmazotti 

szabályozás, akkor azt mondhatjuk, hogy sok változtatni való nem lesz rajta, 

mert a munkajog logikáját követi egy az egyben.  

A munkaidő szabályozásával párhuzamosan fut a pihenőidő 

meghatározása, mely hasonlóan a munkaidő szabályozáshoz, a munkajogi 

szabályokon alapszik, ezért az elmozdulás mindkét irányban lehetséges. A 

szabadság szabályozása terén beszélhetünk eltérő szabályozásról, melyben az 

alapszabadság mértéke szolgálati viszonyonként eltér. A pótszabadságok 

meghatározása a két közszolgálati jogviszonyban kapcsolódik a besorolási 

osztályokhoz és fokozatokhoz. A közszolgálatban pótszabadság az egyes 

magasabb beosztások után is jár. Az általános szabályokat pedig az egyes 

speciális munkakörökben felül is írják a szolgálatvállalók jelentős mértékében 

(pl. pedagógusok, egyetemi oktatók). A szabadság kiadásának a metódusa 

megegyezik mindegyik vizsgált szolgálattípusban, a mértékszabályok 

némelyikében találhatunk eltérést leginkább.  

Elmondható, hogy a munkaidő, a pihenőidő és a szabadság akár 

akadályozó tényezője is lehet egy egységesítési folyamatnak, ha csak magából 

a személyi hatályból indulunk ki. A közalkalmazotti réteg, annak cizellált 

személyzeti összetétele miatt, szélesebb fogalmi struktúrát és szabályozást 
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igényel. Arról nem is beszélve, hogy egyes részletszabályok a végrehajtási 

rendeletekben vannak leszabályozva, kapcsolódva az egyes foglalkozásokhoz. 

A Kttv. igénye azonban egy szűkebb szabályozásban határozható meg, mely 

óra-percre pontosan meghatározza, hogy a tisztviselő munkaideje mettől 

meddig tart. Ennek a kivitelezhetősége abból fakad, hogy a kormánytisztviselő 

és a köztisztviselő önálló univerzális foglalkozásként funkcionál, mely a 

közigazgatás bármely területén ugyanazon szabályok mentén valósítható meg.  

 

3.6. Összegzés az illetményrendszer és a jogszabályi környezet fényében 
 

A korábbi fejezetekben szerettem volna röviden felvázolni, hogy az 

egységesítésnek milyen lehetséges irányai képzelhetőek el az egyes 

jogintézmények mentén. Az összehasonlítás alapján azt is szerettem volna 

érzékeltetni, hogy a személyi hatály alapulvételével vannak ugyan eltérések az 

egyes szolgálati jogviszonyok között. Ezek a különbségek azonban nem olyan 

jelentősek, hogy némi transzformációt, vagy kompromisszumos megoldást 

követően ne lehetne áthidalni a problémát. Természetesen az összehasonlítás 

nagy vonalakban történhetett meg, amiből az a következtetés levonható, hogy 

a mozgástér mindkét irányban adott. A mozgástér szempontjából a 

közalkalmazotti szabályozást vizsgáltam, mely középértékként létezik a mai 

magyar munkajogban a két szélsőérték között félúton kevert szabályozással. 

Egyszerre jelennek meg a munkajogi szabályozás elemei és a köz 

szolgálatából adódó többletkövetelmények. Ehhez párosul az is, hogy a két 

szélsőérték között sincs jelentős mértékű áthidalhatatlan különbség. A 

rendszernek ez a jellemzője nem új keletű, és a korábbi 2010-et megelőző 

relációban is teljes mértékben érvényesült. A vizsgált jogintézmények 

esetében viszont adott a mozgástér, mint ahogy ezt bebizonyította az egységes 

közszolgálati törvényjavaslat is.  

Az elemek cserélhetősége azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az 

egységes szabályozás is ugyanúgy kivitelezhető. Ez sokkal komplexebb kép, 

aminek az alapját maga a személyi hatály adja. A személyi hatály mondja 

meg, hogy kikre alkalmazzuk. A szabályokat pedig jelentős mértékben 
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befolyásolja, hogy mely személyi rétegre kell megalkotni. Az eltérő személyi 

rétegekre eltérő mértékű szigor, és változatosan alakuló jog-kötelezettség 

reláció jellemző. Ezekből a párhuzamosságokból alakítható ki a dogmatikai 

felépítés, mely a későbbiekben természetesen módosítható, és változtatható. 

Ezek a változtatások és módosítások az esetek jelentős mértékében sosem 

lesznek rendszer méretűek, hanem mindig egy adott szegmensben teljesednek 

be és ez van hatással a rendszer egészére. Jelen esetben azonban, amiről 

beszélünk egy rendszerszintű dogmatika változás lehetőségeit is vizsgálja, 

mind elméleti, mind gyakorlati szemszögből. 

Mint minden esetben nem csak a változást elősegítő tényezőkről és 

körülményekről kell beszélnünk, hanem azokról a felmerülő problémákról és 

nehézségekről is, melyek akadályozó tényezőként értékelhetőek. Ezek közül 

az egyik ilyen tényező a bérezési kérdésekben valósul meg. Mind a 

munkajogi, mind a közalkalmazotti rendszer, mind a Kttv. sajátos rendszerrel 

jelentkezik. A munkajogi megoldás a felek szabad akaratán alapuló megoldás 

a minimálbérre vonatkozó korlátozó szabályokkal. A Kjt. és a Kttv. esetében 

bértábláról beszélünk. Mielőtt a rendszer vizsgálatát elkezdeném, azt fontos 

kiemelni, hogy a bérezés mértéke az egyik legszembetűnőbb jelenség. 

Egyetértek Prugberger Tamással abban, hogy a közalkalmazotti és a 

köztisztviselői megkülönböztetés több helyen eléri a diszkrimináció 

mértékét.
478

 Ez kifejezetten kimutatható a két közszolgálati réteg bérezésének 

mértékében. A közalkalmazotti besorolás alacsonyabb besorolási osztályában 

található szolgálatvállalók a minimálbérhez tendált illetményei jócskán 

elmaradnak a köztisztviselői bértábla elemeitől. Horváth István véleményével 

egyező véleményen vagyok, aki szerint a bérszínvonal meghatározása 

központi és megkerülhetetlen.
479

 Ahhoz, hogy egységesítés lehetőségéről 

beszélhessünk, szükséges költségvetési források ráfordítása. A különbségtétel 

nem feltétlenül indokolt. Meglátásom szerint az nem jelent külön kiemelendő 

érdemet, hogy valaki az állam közhatalmi feladatait látja el. Az állam 
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szolgáltató tevékenysége sem kevésbé jelentős feladat. Az állampolgárok 

jelentős részét érinti ez utóbbi is.  

Az egységes közszolgálati törvényjavaslat megpróbálkozott sajátos 

módon megreformálni az egybetartozó előmeneteli és illetményrendszert.
480

 

De az köztudott, hogy éppen ez az egyik elem az, ami miatt nagyon érzékeny 

téma egy egységes közszolgálat létrehozása. Mert ha a személyi hatály 

általánosságban egységesíthető is, de az egyes kategóriák összevonása, 

megszűntetése a szolgálatvállalók oldalán rengeteg bizonytalanságot és 

ellenérzést váltana ki. Ami abból is adódik, hogy a Kjt. bértáblája, egy 10X14-

es mezőben helyezhető el, vagyis 10 fizetési fokozat és fokozatonként 14 

fizetési osztály. A köztisztviselői bértábla nem ennyire cizellált, viszont ott 

megkülönböztetjük a I. és II. bértáblát, mely megkülönbözteti a diplomások és 

a középfokú végzettséggel rendelkező tisztviselők előmenetelét és bérezését. ű 

Ehhez kapcsolódóan szükséges kiemelni, hogy a bevezetőben említett 

állami tisztviselőkről szóló törvényjavaslat a viszonylag egységes Kttv-s 

bértáblát teljesen felforgatja. Olyan szempontból történik a változás, hogy 

besorolási osztályhoz kapcsolódóan sávosan változik az illetmény. A jelenlegi 

hivatalnoki struktúrában párhuzamosan fog érvényesülni az alapilletmény és a 

szorzószámok rendszere, illetve a sávos rendszer.. A jelenlegi megoldás 

szerint az államtisztviselői, a kormányhivatalok alkalmazottainak a bére 

emelkedik majd. Az egyes hivatalnoki rétegek között kialakul egy 

bérfeszültség. A megyei közigazgatás alkalmazottai magasabb illetményre 

lesznek jogosultak, mint a magasabb közigazgatási szinten dolgozó 

tisztviselők. Ez a megoldás nemhogy a teljes egységesítést, de a legszűkebb 

értelemben vett közszolgálatiság egységét sem támogatja. Véleményem szerint 

ez sérti az egyenlő bánásmód követelményét. Ennek szemléltetésére az alábbi 

táblázatokban megpróbálom összehasonlítani a jelenlegi helyzetet és a leendő 

változásokat. Az összehasonlítást nehezíti, hogy a besorolási fokozatok 

elnevezése is változik.  
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Kttv. szerinti besorolási 

rendszer  

I. táblázat
481

 

Kttv szerinti 

illetményrendsze

r 

Illetmény alap 

38650 Ft.  

Állami 

tisztviselők 

besorolási 

rendszere

482
 

 1. táblázat 

Állami tisztviselők 

illetményrendszer

e 

Gyakornok  119815 Ft. Állami 

fogalmazó 

I. 

180000 Ft. – 

300000 Ft. Fogalmazó 123680 Ft – 

127545. Ft. 

Tanácsos 135275 Ft. – 

150735 Ft. 

Állami 

tanácsos I. 

230000 Ft. – 

380000 Ft. 

Vezető tanácsos 162330 Ft. – 

185520 Ft. 

Állami 

főtanácsos  

280000 Ft. – 

450000 Ft. 

Főtanácsos 197115 Ft. - 

204845 Ft. 

Vezető főtanácsos  216440 Ft. – 

231900 Ft. 

Állami 

vezető -

főtanácsos  

350000 Ft. – 

500000 Ft. 

7. táblázat A felsőfokú végzettséggel rendelkező tisztviselők bérhelyzetének az összehasonlítása 

 

A változások nem csak a felsőfokú végzettséggel rendelkezőket, hanem 

az érettségivel rendelkező tisztségviselőket is érinti. Annak érdekében, hogy 

teljes képet kapjunk a változásokról, az érettségivel rendelkezőkre vonatkozó 

bérváltozásokat is szükséges megvizsgálni. Itt is nehezíti a helyzetet, hogy a 

korábbi terminológia felülírásra kerül. Ebből kiindulva az összehasonlításban 

azokat párosítottam össze, melyek az én meglátásom  szerint azonos kategóriát 

képeznek. 
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 Kttv. 1. melléklet 
482

 T/10267. számú törvényjavaslat az állami tisztviselőkről 1. melléklet 
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Kttv. szerinti 

besorolás 

II. táblázat 

Kttv. szerinti 

illetmény 

besorolás 

Illetmény 

alap 38650 

Ft. 

Állami 

tisztviselők 

besorolásai 

rendszere  

1. táblázat 

Állami tisztviselők 

illetményrendszere 

Gyakornok  69184 Ft. Állami fogalmazó 

II. 

160000 Ft. – 

200000 Ft. Előadó 73435 Ft. – 

88895 Ft. 

Főelőadó  96625 Ft. – 

112085 Ft.  

Állami tanácsos 

II. 

180000 Ft. – 

280000 Ft. 

Főmunkatárs 127545 Ft. – 

170060 Ft. 

Állami főtanácsos 

II 

230000 Ft. 330000 

Ft. 

  Állami vezető-

főtanácsos II.  

250000 Ft. – 

400000 Ft. 

8. táblázat A középfokú végzettséggel rendelkező tisztviselők bérváltozásai 

  

A fenti táblázatokból jól kirajzolódik a már említett bérfeszültség, 

hiszen ugyanolyan, vagy hasonló beosztásban dolgozó személyek eltérő 

mértékű illetményt kapnak majd. A változás az érdemi munkát nem 

befolyásolja, csupán újracímkézi és átárazza. A jogalkotó a tervei szerint 

2018-ban az államtisztviselőkre vonatkozó szabályozást kiterjeszti a 

minisztériumokra és más autonóm- és egyéb közigazgatási szervezetre, ahol 

hivatalnokok dolgoznak. De addig is a közigazgatás középső szintje a bér 

tekintetében jelentősen kiemelkedik az alsó önkormányzati szinthez, és a felső 

központi szinthez képest. Ezzel a megoldással véleményem szerint a 

történelem ismétli önmagát, hiszen a történeti részben is említésre került a 

XX. század eleji teljesen hasonló megoldás. A fenti összehasonlítások a 

bérpótlékok nélküli illetményalapból kiszámolt alapilletményeket veti össze. 

A különbségek, így is jelentősek. A kép árnyalásához azonban szükséges 

kiemelni, hogy a vezetői, és szakértői pozíciók is külön bértáblákkal 
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rendelkeznek majd az eddigi szorzószámok helyett. A jelentkező 

bérfeszültségek nem csak a tisztviselői munkakörökben fognak jelentkezni, 

hanem az ügykezelők viszonylatában is. A Kttv. megszűntette a táblázatos 

illetményrendszert ezekben a munkakörökben. Az illetményt úgy kell 

meghatározni, hogy a garantált bérminimum összegét elérje, de ne haladja 

meg az illetményalap hatszorosát.
483

 A jogszabály a hivatalvezető 

kompetenciájába adta a döntést. Ezt fogja felváltani egy ismételten sávos 

rendszer, mely a korábbi rugalmasságot megszűnteti a Kormányhivatalok 

szintjén.  

Az említett törvényjavaslat kiterjesztése után a közigazgatás egészére 

jellemző lesz az új sávos bértábla alkalmazása, de ez nem jelenti azt, hogy a 

bérrendszerben ne keletkeznének anomáliák. Az egyes besorolási fokozatokon 

belül található tól-ig határok között a teljesítményértékelés alapján a 

hivatalvezető jogosult megállapítani és módosítani a tisztviselő díjazását. Az 

egy beosztási fokozatokon belül lévők viszonylatában ez nem okoz jelentő 

eltérést, mivel az illetményeltérítés mértéke hasonló funkciót lát el 

napjainkban. A problémát és az egységesség ellen ható tényezőt az egyes 

beosztási fokozatok közötti ölelkező bérhatárok jelentik. Előfordulhat, hogy 

egy államtanácsos I-be besorolt ügyintéző adott esetben többet keres, mint egy 

állami főtanácsos I-be besorolt ügyintéző.  

A fentiekből következően a jogalkotó a saját maga által kijelölt utat 

nehezen követi az illetményrendszer vonatkozásában. Kettős dilemma az, ami 

jellemzi a megoldási kísérleteket. Ezt a kettősséget nagyon jól jeleníti meg 

Hazafi Zoltán egyik tanulmányában.
484

 A karrier és a munkakör kettőssége 

érzékelhető, és egyre inkább a munkakör alapú értékelés felé kellene 

elmozdulnia a rendszernek. Ennek indoka a már előbb idézett Hazafi 

tanulmány szerint valódi tartalommal tölthető meg a karrier és a 

karriergondozás a munkakör elemzés során. 

A munkakör szerepe napjainkban elég jelentős lett a közszolgálat 

értékelésénél. De ez nem jelenti a probléma megoldását. A jelenlegi 
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helyzetben a karrier és a munkakör alapú rendszer egy furcsa elegyét láthatjuk 

megvalósulni, melynek érdemi hatása az illetményre nem igazán van. Amit a 

teljesítményértékeléssel összefüggő elem az illetmény eltérítésének a 

lehetősége.  

Több forrás is kimutatta azt, hogy a teljesítményértékelés csak a 

személyzet egy kis részét motiválja,
485

 és a teljesítményszerinti kiegészítések 

másodrendűek maradtak. A teljesítményértékelés nem váltja be azokat a hozzá 

fűzött reményeket, amit vártak tőle a szabály bevezetői. A jogalkotó a 

jelenlegi szabályozási tendenciával, éppen ezen véleményekkel szemben 

foglal állást. 

Egy további probléma a közszolgálati illetményrendszerrel, hogy nem 

igazán versenyképes a gazdasági munkajog munkabéreivel.
486

 Ez nem annyira 

az egységesség ellen hat, mintsem a magán és a közszféra közötti ellentéthez. 

Ez az előbbi kijelentés inkább a bérfejlesztés kérdését, és annak mikéntjének 

vizsgálatát veti fel. Az már azonban sokkal jelentősebb probléma, hogy az 

egyik legjelentősebb akadály az, a különbség, hogy a köztisztviselő egy 

foglalkozásnak tekinthető, addig a közalkalmazott nem egy klasszikus 

értelemben vett szakma. A közalkalmazotti munkavégzés egy összefoglaló 

kategória, mely több foglalkozást, hivatást foglal magában. Véleményem 

szerint az egyes tevékenységek közötti bérdifferenciállás a közalkalmazás 

területén indokolt is lehetne az egyes szakmák jellegére tekintettel.  Ez utóbbi 

kijelentést annyiban szükséges finomítani, hogy a közszolgálati bérek nem 

képezik alku tárgyát, így az egyes foglalkozások közötti különbségtétel inkább 

lenne alaptalan egyoldalú állami rendelkezés. Ez alól némileg kivételt jelent az 

ügykezelők bérezése, ahol a munkáltató a megadott mozgástéren belül 

határozhat az illetményről. 

A jelenlegi szabályozás felveti a kérdést, hogy a közhatalom 

gyakorlásával járó feladatok miért tartoznak a jobban kereső szakmák körébe, 
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és miért keres kevesebbet aki „csak” közszolgáltatást nyújt? A határ a 

közalkalmazottak és a hivatalnoki szféra között  Ezt a relációt bonyolítja a 

jogalkotó által véghezvitt random béremelések, melyek elsősorban 

foglalkoztatáspolitikai eszközként kívánja megakadályozni a közszféra 

munkavállalóinak elvándorlását. Ennek jelentősége abból adódik, hogy 

bizonyos közalkalmazotti szegmensekből is jellemző a külföldre vándorlás, 

főleg, hogy a közszférában generálisan alacsonyabbak a bérek, és az illetmény 

változása inkább függ a jogalkotó félelmeitől, mint a jogviszonyokra 

vonatkozó okokból. 

Bármilyen megoldást is választ a jogalkotó, a presztízsveszteség 

kódolva van magában a rendszerben. Az viszont teljes mértékben elfogadható, 

hogy a rendszer nem fenntartható.
487

A rendszertani különbségtétel a szabályok 

megalkotásakor nem volt indokolt, azonban olyan mértékben berögzültek, 

amelyek mára megkövültek. 

Az államnak sem feltétlenül érdeke a közszolgálati jog olyan mértékű 

egységesítése, mely a közalkalmazotti és köztisztviselői réteg 

összeolvasztásával foglalkozik, mivel ezeknek az alkalmazottaknak a bérezése 

a költségvetésből történik. Ha pedig az egységesítés azon formájáról 

beszélünk, amely legalább a közalkalmazottak egy részét összeolvasztaná a 

köztisztviselői réteggel, akkor az egyenlő bánásmód keretében jelentős 

mértékű bérfejlesztést kellene megvalósítani. Nagyságrendekkel több személy 

számára, mint akiket most az életpályamodellek és a random közalkalmazotti 

béremelések érintenek. Nem csak az érintett kör lenne szélesebb, hanem az 

emelések mértéke is nagyobb költségvetési volument emésztene fel. Mégis ez 

a megoldás lenne az a megoldás, amely a legnagyobb mértékben szolgálná a 

szolgálatvállalók érdekeit, és a legkevesebb szerzett jog csorbulását vonná 

maga után. A különbségtétel feloldására azonban mindenféleképpen szükség 

van, hiszen nem indokolt bérkülönbségek léteznek a rendszerben, amelyek 

több tízezer forintos különbségekben jelentkeznek. 
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Az állam számára azonban vonzóbb alternatíva lehetne a 

közalkalmazottaknak a munkajogba olvasztása, hiszen abban az esetben a 

jelenleg fennálló jogokat kellene biztosítani, a jelenlegi bérszínvonalat, annak 

bizonyításaként, hogy senki joga nem csorbul. A szabályozás jelentős része 

Mt. kompatibilis, így atipikus munkaviszonyként is szabályozható lenne, akár 

kibővítve a köztulajdonban lévő munkáltatónál végzett munka kategóriáját. Az 

állam számára a legolcsóbb megoldás ez lenne. A fentiekben vázolt megoldás 

kimenetele politikai szempontból viszont kétséges lehet, mivel a 

közalkalmazottak jelentős része magába a tudatba kapaszkodhat, hogy ez 

egyfajta tisztség. Ennek az elvétele esetén lényegében az utolsó ideológiai 

kapaszkodó is elveszne számukra. A közalkalmazotti státusz az alacsony 

bérszínvonal ellenére a szolgálatvállalók részére a munkajoghoz képest 

fokozottabb biztonság képzetét adja. Meglátásom szerint veszélyes eszköz 

lenne ennek az ideának az elvétele is tőlük, holott egyébként e mögött a képzet 

mögött ma már nincs reális tartalom, mert legalább annyira kiszolgáltatottak, 

mint a munkavállalók.  

A bérezés vonatkozásában azonban ki kell emelnem azt is, hogy az 

életpályamodellek bevezetése egyre inkább szakadékot húz a különböző 

közalkalmazotti rétegek között. Ezeknek a szakadékoknak egy része már 

korábban is megvolt, melyek végrehajtási rendeletek formájában öltöttek 

testet. Ennek az oka a már korábban említett azon tény, hogy a 

közalkalmazott, mint kategória nem egy foglalkozást takar, hanem egy 

gyűjtőfogalmat. Az egységesítés szempontjából így nem csak a besorolás és az 

előmenetel jelent akadályt, hanem, annak a széleskörű szabályanyagnak a 

szinkronizálása is, mely a Kjt- t és a Kttv -t is övezi.
488

 A közalkalmazotti 

szabályozás esetén a taglalt töredékes szabályozás azt is jelenti, hogy a 

személyi hatály sokszor multiplikálódik, hiszen a végrehajtási rendeletek egy 

jelentős része az eltérő foglalkozású közalkalmazottakra vonatkozóan határoz 

meg szabályokat. Különbség van közalkalmazott és közalkalmazott között is.  
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A leginkább akadályozó tényezők azonban nem az előző két esetkörhöz 

tartoznak. Az egységesítés nem jöhet létre politikai akarat nélkül. 

Bármennyire is lehetnek párhuzamosak szabályozási megoldások, illetve 

egymásba konvertálhatóak a jogintézményi struktúrák, ha hiányzik a politikai 

akarat. A legutóbbi évek szabályozása sokkal inkább a tágan értelmezett 

közszolgálat széttagolását végzi, és csak a Kttv. hatálya alatti szolgálatvállalói 

réteg egységesítését tartja szem előtt, mint új államszervezési elvet. 

A fentiek fényében részkövetkeztetésként megállapítható, hogy az 

egységesítés gondolata továbbra is a szakirodalomban megfogalmazott 

igények egyike, és az állam gyakorlati működése szempontjából indokolt 

megoldásként is feltételezhető. A megoldás kulcsát a közalkalmazotti réteg 

adná, illetve a rájuk vonatkozó szabályok eltolása. Ennek két alternatívája 

lehetséges. Az „érdemi”, a közszolgálati szerv profiljába vágó 

közalkalmazottakat egy szintre hozzuk a kormánytisztviselőkkel, de legalább a 

köztisztviselőkkel, az ügykezelőket és a fizikai alkalmazottakat az Mt. atipikus 

jogviszonyai között szabályozzuk tovább. A második, sokkal drasztikusabb 

megoldás pedig a teljes közalkalmazotti rétegre vonatkozó joganyag Mt.-be 

olvasztása és az köztulajdonban lévő munkáltatónál végzett munka 

kategóriájának és jogintézményének kibővítése és megreformálása lenne. 

Mindkét megoldás esetében a szerzett jogok védelmét biztosítva. Az egységes 

közszolgálati törvényjavaslat is bizonyította, hogy nem elvetélt ötlet a 

gondolat, de ez egészen addig nem fog megtörténni, amíg nincs mögötte teljes 

politikai akarat.  

 

 

3.7. Életpályamodellek és az átjárhatóság kérdése 
 

A dolgozat korábbi részeiben már történt utalás az életpályamodellekre 

és az egyes területek közötti átjárhatóságról. Ennek az igénye első sorban, 

azokban a társadalmakban merül fel igényként, ahol a közszolgálat maga 
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töredezett.
489

 A magyar közszolgálati rendszer egy rendkívül töredezett 

rendszer, melyben a töredezettséget még inkább fokozza a közelmúltban 

kiadott államtisztviselői jogviszonyról szóló törvényjavaslat.  

Hazafi Zoltán egy helyen kiemeli, hogy: „a differenciálódás 

egységesítés kérdése nemcsak a tágabb értelemben vett közszolgálati 

rendszeren belül, hanem a közszolgálati tisztviselők jogállása tekintetében is 

igen markánsan felvethető. Márpedig a három hivatásrend egységesebb 

szabályozása attól is függ, hogy a harmonizálandó törvények önmagukban 

mennyire képesek egységes szabályozási kereteket nyújtani. Így például, 

amennyiben a „civil” közigazgatásban nem sikerül elejét venni annak, hogy 

parttalanná váljanak a szervezeti különállást szorgalmazó szándékok, 

minimális az esélye annak, hogy a jóval jelentősebb ágazati érdekek mentén 

differenciálódó hivatásrendekre vonatkozó szabályozás egységesebbé 

váljon”
490

 

Az egyes szolgálattípusok vizsgálatánál a megállapítható tendencia a 

differenciálódás és az egységesítés kulcsszavak köré építhetők. A 

differenciálódás a Ktv.-től történő egyes szolgálattípusok függetlenedését 

jelenti. Ezzel azonban több indokolatlan, párhuzamos szabályozás alakult ki, 

melyek nem indokoltak. A legújabb kori tendencia pedig ennek a 

széttöredezett szabályozásnak valamilyen egységesítése, de legalább az 

átjárhatóság biztosítása. Ennek a célkitűzésnek az egyik megjelenési felülete a 

Magyary Program volt. A Program arra a megállapításra jutott, hogy a 

folyamatosan eltérő hatások meggyengítették a közszolgálat rendszerét. Ennek 

következtében egy olyan merev rendszer jött létre, mely nem képes ellátni a 

funkcióját, és a modern személyzeti stratégiák nem valósíthatók meg. A 

legfontosabb kérdésnek a Magyary Program alkotói az értékválasztásokat 

tartják. Azokat az értékválasztásokat, amelyek mentén a közszolgálati szektor 
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az életpályamodellek kialakításával, sokkal rugalmasabbá és a változásokra 

jobban reagáló rendszerként működne.  

Ezek a problémakörök első sorban az autonóm igazgatási szerveknél 

jelentenek problémát. Az autonóm igazgatási szervek a rájuk vonatkozó 

jogszabályok keretében külön is megfogalmaznak követelményeket. Ennek 

oka a szervezet függetlenségének biztosítása. Ezekben a szervezetekben nem 

kormánytisztviselő, hanem általában köztisztviselői jogviszonyban látják el 

feladataikat a tisztviselők.  

Az autonóm szervezetek mellett egyre jelentősebb mértékben 

beszélhetünk vegyes jogállású szervekről. A vegyes jogállású szervek egyik 

formája, ahol a civil és a hivatásos közszolgálat találkozik egymással. A másik 

manapság egyre jellemzőbb formája azon szervek megjelenése, ahol a 

hivatalnokok mellett munkavállalókat is alkalmaznak.  Ez utóbbi esetben a 

munkavállalókat, azonban nem, mint fizikai alkalmazottat foglalkoztatják, 

hanem érdemi ügyintézői munkakörben.  

Hazafi Zoltán, korábban már idézett művében, a NAV helyzetét emelte 

ki. A NAV esetében olyan szervezeti átalakítás történt, melynek során a Hszt., 

illetve a Kttv. hatálya alá tartozó személyi állomány került azonos szervezeti 

irányítás alá. Ebben a helyzetben érthető, hogy végső célként egy új, önálló 

sajátos (keverék) jogviszony kialakításának gondolata is felvetődik, mint 

megoldás. A NAV esetében a vegyes jogállásnak egy újabb változata látható, 

amelyet integrációközpontú megközelítésnek is nevezhetünk, utalva a két 

jogállás integrálásának és egy új jogviszony-típus megteremtésének 

szándékára.
491

 

Ebből a szemszögből az egységesebb közszolgálati jog megalkotásának 

igénye egy teljesen új értelmezést is kap. Ez pedig már túlmutat magán az 

átjárhatóságon is. Minden esetre a jogalkotónak ezzel a verzióval sem lesz 

könnyebb dolga. Azt azonban hozzá kell, tenni, ha a jogalkotó egyáltalán nem 

számol a közalkalmazotti jogviszony egységesítésén, annak érintetlenül 

hagyásával kezdhetné el a munkát a legszűkebb értelemben vett civil 
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közszolgálat és a hivatásos közszolgálat jogviszonyai között. Ezt a folyamatot 

meglátásom szerint némileg nehezíti majd, hogy a jogalkotó a tervei szerint 

egy államtisztviselői jogviszonyt is beékelni kíván. 

Az átjárhatóság kérdése nem is annyira a köztisztviselői szektorban 

jelenti a problémát, hanem a közalkalmazotti szektorban. Ahogy azt korábban 

említettem a közalkalmazotti jogviszonyt egy gyűjtőfogalomnak tekintem, 

amely több foglalkozást gyűjt egybe. Ezeknek a foglalkozásoknak a közös 

jellemvonása, hogy az állam által nyújtott szolgáltatás megvalósításaként 

történik. Az egyes foglalkozások jellege pedig eleve nehezíti egy egységesebb 

koncepció kialakítását. Ehhez kapcsolódóan szükséges megemlíteni, hogy az 

életpályamodellek megjelenése nem csak a köztisztviselői és a hivatásos 

közszolgálatban jellemző. Azonban amíg a köztisztviselők és a hivatásos 

közszolgálatban egy viszonylagosan egységes személyi rétegről beszélünk. A 

közalkalmazottak esetében pedig az egyes szakmákra megjelenő 

életpályamodellek jelentek meg, melyek az eddig is meglevő különbségeket 

növelik. Ennek egyik legjobb példája az egyes életpályamodellekbe beépített 

bérrendezésre vonatkozó ígéretek. A bérrendszer többszörözése továbbra is 

akadálya lesz ezért egy egységesebb megoldásnak, amihez nem járul hozzá a 

jogalkotó által idénre tervezett új szolgálati típus bevezetése sem. A civil 

közszolgálat egyes szegmensei közötti többszörös bértábla megoldások a már 

meglévő bérfeszültségek növekedéséhez járulnak hozzá. Véleményem szerint 

a közalkalmazotti életpályák bevezetése fontos lépés lehetne, de nem a 

jelenlegi elszeparált formában, hiszen nem csak az egyes szakmák között 

valósítja meg a bérfeszültséget, hanem egyes foglalkozásokon belül is.  

A már említett Magyary Program a jövőben nem egymás mellett, 

elszigetelten futó az életutakat szeretne megvalósítani, hanem meg akarja 

teremteni a közös kapcsolódási pontokat annak érdekében, hogy a karrier ne 

csak egyirányú előmenetelt jelentsen, hanem az életutak közötti mozgást, 

váltást is Kttv. – Hjt. – Hszt. hármas vonatkozásában. Hasonló illesztés fog 

történni a köztisztviselői életpálya irányában is, de ennek során különös 

figyelmet kell fordítani arra, hogy a köztisztviselői állományt foglalkoztató 
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szervezeti kör elvárásai és lehetőségei fokozottan eltérőek. Éppen ezért 

meghatározott azon kapcsolódási pontok köre, amelyek mentén a megvalósítás 

megtörténhet.  

Ha ebből indulunk ki, akkor a civil közszolgálatban végbemenő 

változások biztos, hogy kihatással lesznek a hivatásos közszolgálatra is. Ez 

kifejezetten igaz, ha a civil közszolgálat egységesítési törekvéseiről beszélünk, 

hiszen számos elemet vesz át a Kttv. és a korábbi Ktv. szabályozásából. A 

korábbi egységesítési törekvések ezzel a tényezővel nem tudtak foglalkozni, 

hiszen nem jutott el ilyen fázisba egyik megvalósítási kísérlet sem . A mai 

feltételezhető jogalkotói szándék a köztisztviselői és a hivatásos jogviszonyok 

közötti átjárhatóság kiemelése és favorizálása, mely jól megmutatkozik ezen 

szakmák egyetemi képzésének a központosításában is. Előfordulhat, hogy az 

egységesítés, mint kérdés a jövőben nem a civil közszolgálat egységesítése 

lesz, hanem a hivatali jogviszonyok egységesebbé tétele, de a jogalkotó akkor 

is hátra hagyna egy jelentős adósságot. Egy olyan adósságot, mely a 

közalkalmazotti jogviszonyok valamilyen szintű rendezést jelentené.  

 

 

4. A legújabb kori kihívások 
 

 

A korábbi fejezetekben a múlt és a jelen szabályozásával foglalkoztam, 

néha felvetítve a jövő útjait. De a téma teljes kifejtéséhez úgy gondolom az, 

jövőre vonatkozó megoldások, illetve válaszok leírása is hozzátartozik. Az 

aktuális kérdések közül az egyik legmarkánsabban jelentkező az, amely 

lebegteti egy paradigmaváltás lehetőségét. Ennek a paradigmaváltásnak az 

előszele 2010-ben a Ktjv. megjelenésével érkezett el. A korábbi 

egységesítéssel szemben egy új markáns nézet alakult ki a közigazgatás 

személyzetét illetően. A német jog szemléletének némileg torzított átvétele 

lehetett az elképzelt alap. A kormányzat a köztisztviselői réteg nagyfokú 

elszeparálását kezdte meg a korábbi munkajogi szabályozástól. A jogalkotó 

csak a szűken vett közszolgálati jog keretei közötti egységesítést tartja 

elsődlegesnek. Ami igazán érdekessé teszi ezt a paradigmaváltást, hogy 
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elsősorban a közigazgatási jog újra értelmezéséről beszélhetünk. A 

közszolgálati jogban így közvetett alapú, de közvetlenül jelentkező 

szemléletváltás várható. A változások azonban mindig feszültséget 

generálnak. Ez akkor külön érdekes, ha a változások ellenére az állam 

magánjogi tevékenységének terjedelmének határai elmosódnak, csakúgy, mint 

az köztulajdonban álló munkáltatónál végzett munka esetén. 

A folyamatok elkezdődtek, de még mindig nem látni, hogy mi az irány, 

és merre viszi a szél a közszolgálat hajóját, a magánjog vagy a közjog tengere 

lesz-e a cél. 

4.1. Közszolgálati jogi paradigmaváltás? – Változó jogorvoslati 

fórumrendszere 

 

Az államnak a közszolgálathoz kapcsolódó nézeteinek markánsabbá 

válása 2010-ben erősödött fel. A jogalkotó részéről felmerült annak az igénye, 

hogy kiemelt módon foglalkozzon azzal a ténnyel, hogy hangsúlyozza a 

közszolgálati jogviszonyok elsősorban közjogi jellegét. A közjogi jelleg 

hangsúlyozása nem vitatható el a vizsgált jogterülettől, hiszen számos módon 

kapcsolódik magához a közigazgatási joghoz. Véleményem szerint a 

problémák ott kezdődnek, ahol ennek a kizárólagosságára törekszik a 

jogalkotó. Bármennyire is hangsúlyozzuk a tisztviselőkre vonatkozó szabályok 

közjogi jellegét nem szabad elfelejteni, hogy ez egy foglalkoztatási 

jogviszony, melyhez a díszletet adja a közigazgatás. A magyar rendszerben 

nem látom azt a közjogi potenciált, mint ami a germán jogokban markánsan 

jelentkezik. Magyarországon a foglalkoztatási jogviszonyok tárgya a függő 

munkavégzésben határozható meg, amely gyakran önállótlan munkavégzést is 

jelent. Ennek megfelelően csak egyet tudok érteni Horváth István azon 

nézetével, hogy a közszolgálati jogban a közjog és a magánjog együttesen van 

jelen, aminek az eredménye, hogy az állami impérium gyakorlása munkajog 

keretei között zajlik.
492

 

Ennek egyik szemléltetője még a mai napig is működik a Közigazgatási 

és Munkaügyi Bíróságok rendszere. A korábbi tendenciaként érvényesült, 
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hogy minden foglalkoztatással kapcsolatos jogvitát a munkaügyi bíróságok 

hatáskörébe tartozott. Nem csak a munkavállalók jogviszonyai, hanem a Ktv. 

és Kjt. szolgálatvállalónak a jogvitája is. Mára azonban jelentős mértékű 

átalakulás tapasztalható a jogorvoslati fórumok terén. Mindkét változás 

jelentős mértékben kapcsolódik/ kapcsolódna a korábbiakban felvázolt 

személyi hatályhoz. Két jelentős változásról beszélhetünk; az egyik a 

Kormánytisztviselői Döntőbizottság (KDB) felállítása volt, a második ilyen 

megoldás pedig a jelenleg is folyamatban lévő közigazgatási külön bíróság 

felállítása külön perrendtartással. 

A KDB felállításának indoka, miértje és eredményei a mai napig ködbe 

burkolódznak, és teljes mértékben kifürkészhetetlenek. A jogalkotó indoklása 

az volt, hogy a sajátos fórum alkalmazására azért is szükség van, hogy 

tehermentesítsék a bíróságokat, illetve azért is, hogy ennek a speciális 

szolgálatvállalói rétegnek legyen önálló fellebbviteli fóruma. Megalkották a 

közszolgálati panasz intézményét, amivel fordulni lehet ehhez a szervhez. A 

választás azonban nem önkéntes. A Kttv. által meghatározott egyes 

ügytípusokban nem lehetőség, hanem kötelezettség ennek a fórumnak az 

igénybe vétele.
493

 A Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságokhoz való 

közvetlen fordulás lehetőségét a jogi szabályozás csak akkor engedi, ha a 

szövegben nevesíti a lehetőséget, vagy akkor, ha a KDB a megadott határidőn 

belül nem hozta meg a döntését.  

A részletes szabályozásban a dolgozat keretei és témája miatt nem 

tudunk elmélyedni ugyan, de néhány szembetűnő elem kritikája mellett nem 

lehet elmennünk. Az egyik legelső dolog, ami szemünkbe ötlik, az a 

jogintézmény elnevezése. Maga az elnevezés már le is határolja, hogy ki az a 

személyi kör, aki ehhez a fórumhoz fordulhat. Ez szorosan kapcsolódik a 

személyi hatályhoz is. Hiába kezeli a Kttv. egységesen a kormánytisztviselői 

és köztisztviselői réteget, a fórumot csak a kormánytisztviselők vehetik 

igénybe, a köztisztviselők nem. A megkülönböztetésnek indokát személy 

szerint semmilyen módon sem vélem indokoltnak. Ha ugyanis a Kttv. már 
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fogalmi szinten is együtt kezeli a két személyi réteget, akkor nem értem, hogy 

miért pont a jogorvoslat esetében kell külön kezelnie a szabályozásnak. Ezzel 

megvalósul egy olyan párhuzamosság, mely jogbizonytalansághoz vezet. 

Ugyanazon jogszabályokat két különböző jogorvoslati fórum fogja 

alkalmazni, két névleg eltérő személyi csoport vonatkozásában ugyanazon 

tényállások alapján. Ezzel még az a minimális egységesítési törekvés sem 

valósul meg, amit a jogalkotó maga is favorizál, hiszen nincs meg az ésszerű 

indoka a két személyi réteg közötti különbség tételnek.  

A kritikák másik csoportját a jogorvoslathoz való jog csorbulása 

szolgálhatja. A KDB működéséről annyit ismerünk csak, amit a jogszabály 

leír. Ezen kívül csak azok az információk ismeretesek, amelyek a 2015 őszén, 

a Kúria honlapján közzé tett azon elemzésből származik, mely a KDB 

határozatainak a felülvizsgálatával foglalkozott.  

Hiányzik az a nyilvánosság, és megismerhetőség. Jelentős hibája a 

rendszernek a korlátozott a hozzáférés, ami miatt nem illeszkedik a fékek és 

egyensúlyok rendszerébe. A nyilvánosság hiánya jelenti azt is, hogy a 

hozzáférése annyiban korlátozott, hogy csak Budapesten működik, így a 

vidéken dolgozó tisztviselők számára szinte elérhetetlen. A véleményem 

továbbá az is, hogy nem illeszkedik a fékek és egyensúlyok rendszerébe, 

hiszen nem klasszikus a függetlenségen alapuló igazságszolgáltatási fórum, 

hanem a közigazgatás berkeiből szervezett összetételű szerv. Ez utóbbi tény 

némi aggodalomra ad okot. Összességében a KDB a jogorvoslathoz való jog 

korlátjaként működik, és ellenőrizhetetlen, hogy teljesíti-e a funkcióját.  

A dolgozatom szempontjából azonban az igénybe vevők köre közötti 

megkülönböztetés az, ami külön kiemelendő. A személyi körök kiemeléséhez 

azonban a KDB-n túl egy újabb tendenciát kell megemlítenem. Ez az az új 

tendencia a külön közigazgatási bíróság létrehozásának a terve. Az új rendszer 

alapkoncepciója, hogy a közigazgatás jogszerűségének bírósági felülvizsgálata 

a közigazgatási működés minden területét át kell, hogy fogja. Ennek 
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érdekében szükséges a közigazgatási bírói út lehetőségének kiszélesítése.
494

Ez  

a tervezett rendszer a közszolgálati jogviták terén abból a nézőpontból indul 

ki, hogy: „A speciális hatalmi viszonyon túl a kinevezés, mint egyoldalú aktus, 

továbbá a közszolgálati jogvitákban felmerülő közigazgatási (elsősorban 

szervezeti) jogi kérdések túlsúlya is indokolttá teszi e területnek a munkaügyi 

per szabályai helyett a közigazgatási perek szabályai szerinti elbírálását.”
495

 

Az idézett jelentés azt is hozzáteszi, hogy az „Alkotmánybíróság 

következetes álláspontja szerint a közszolgálati jogviszonyoknál a 

közigazgatási jelleg a domináns: „e munkavégzés közhatalommal rendelkező 

állami szervekben történik, és a tisztviselők közhivatalt viselnek, állami 

feladatokat látnak el, állami, közhatalmi döntéseket hoznak, készítenek elő, 

ezért alapvetően közjogi jellegű jogviszonyok.”
496

 

A fenti ismérveket figyelembe véve közszolgálatinak a közigazgatási 

szervek alkalmazásában álló személyek foglalkoztatásával kapcsolatos 

jogviszonyok tekinthetőek a jelentés megfogalmazói szerint, tehát a 

kormányzati szolgálati és közszolgálati, továbbá szolgálati jogviszonyok, ahol 

közigazgatási szerv a munkáltató – így a Kttv., Hszt. és Hjt. 

Meglátásom szerint a jogalkotó csak az alapján szeretne beskatulyázni 

egy szolgálattípust, hogy a munkatevékenységét hol fogja kifejteni. Ez alapján 

mondhatjuk azt, hogy a szűkebb értelemben vett közszolgálat esetében 

történik az egységesítés, hiszen pontosan meghatározott kör fordulhat majd a 

közigazgatási bírósághoz. Természetesen mindezeket érdemes kiegészíteni 

azzal, hogy a KDB kettétöri az egységes koncepciót. 

A másik megvizsgálandó dolog lényegében abból ered, hogy a 

közigazgatási per fogalmába beépíteni tervezett közszolgálati jogvita fogalom, 

illetve alkalmazási köre önmagában szűkítő jellegű. Mi lesz vajon a 

közalkalmazottak jogvitáival? Ők is a közszolgálatában, közigazgatási 

szervezetrendszerben végzik a tevékenységüket. Ha ezen az alapon vizsgáljuk, 
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hogy ki kerüljön a közigazgatási bírósághatáskörébe nekik is benne kellene 

lenniük a felsorolásban. A véleményem szerint a közalkalmazottak jogvitái 

körében egyáltalán nem lenne szükséges, hogy a közigazgatási bíróság előtt a 

szolgálati viszonyukból eredő jogvitáik legyenek.
497

A fentiekkel 

összefüggésben sokkal jelentősebb problémaként fog jelentkezni az, hogy a 

köztisztviselő a hatályos szabályok szerint egyből fordulhatna a közigazgatási 

bírósághoz. A kormánytisztviselők az esetek jelentős részében csak a KDB 

után vehetnék igénybe a peres eljárásokat a megújított fórumrendszerben. A 

szűken értelmezett közszolgálati egység sem képzelhető el ezek alapján. 

Álláspontom szerint azt kell szem előtt tartani, hogy ha a személyi 

hatály menti fragmentációról, mint rendezőelvről beszélünk is, az nem jelenti 

automatikusan azt, hogy a jogorvoslati fórumot is szét kell tagolni. Bármely 

megoldás lesz is érvényben azt mindenféleképpen fontos kiemelni, hogy a 

munkajog sosem csak a magánjogon alapszik, hanem közjogi elemeket is 

tartalmaz.
498

Kiss György, Horváth István, Prugberger Tamás korábban idézett 

és felhasznált művei alapján úgy gondolom, hogy a személyi hatály 

kifejezetten fontos eleme egy-egy szolgálatvállalói rétegnek, hiszen ez 

befolyásolja a jogok és kötelezettségek rendszerét a későbbiekben.  

A személyi hatály miatti determináció mellett kiemelkedő szerepet 

játszik a meghatározott jogviszony tárgya. A jogviszonyok tárgya a függő 

munkavégzés/önállótlan munkavégzés, mely mindhárom szolgálati 

jogszabályban érvényesül. Az egyes szabályozási elemek nem térnek el olyan 

mértékben a három jogalany jogviszonyaiban, hogy érdemben külön fórumon 

kellene erről beszélnünk. 

  Nincs olyan mértékű különbség a három jogalany szolgálati viszonyai 

között, hogy ne lehetne valamely módon egységesíteni, de legalábbis egy 

fórumrendszerben megítélni az ügyeket. Erre legalkalmasabb fórumok a 

munkaügyi bíróságok lenének, hiszen a felhalmozott tudásanyag ezeken a 
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fórumokon összpontosul. A közigazgatási bírák teljesen új feladattal 

kerülnének szembe: olyan jogszabályokat kellene alkalmazniuk, melyeknek 

már kialakított ítélkezési gyakorlata van. Ez már előre kijelölné a mozgásteret, 

de lehet, hogy a korábbi eredmények felülírása történne meg, s kialakulnának 

a rendszer szintű párhuzamosságok, melyek lehet, hogy a felhalmozott 

intézményi tudás elvesztésével is járhatnak. 

A magyar munkajogi és közszolgálati rendszer alapjai munkajogiak, 

így nem indokolt a fórumrendszer szétzilálása sem. A KMB jelenlegi 

rendszere egy jól felépített és működőképes rendszer.  

 

4.2. Elhatárolási nehézségek: mikor magánjogi szereplő az állam? 
 

A fentiekből következően részben reflektálnom szükséges a 

dolgozatom alapjául meghatározott hipotézisre, mely szerint változó 

munkajogi térben igenis lehet egységesebb közszolgálati szabályozást 

kialakítani a személyi hatály revíziójával.  Ehhez szorosan kapcsolódik az 

állam szerepe. A személyi hatályt, ahogy azt vizsgáltuk a dolgozat első 

harmadában, jelentős mértékben befolyásolja az állam szerepvállalása. Az 

egyes foglalkoztatási helyzetben csupán csak az állam szerepvállalása az, ami 

véglegesen meghatározza a szolgálat típusát. Ez a kijelentés akkor igaz 

kifejezetten, ha az állam a munkáltató szerepkörébe bújik. Az állam az 

egyedüli szereplője a rendszernek, aki lehet magánjogi és közjogi szempontból 

is munkajogi szereplő. Ezek a szerepek egyes esetekben nehezen 

elhatárolhatóak. Nem csak abból a szempontból, hogy az állam magánjogi 

jogviszonyokban ne folyamodjon közjogi eszközökhöz, hanem abból a 

szempontból, hogy az állam sokszor a saját komfortzónájában sem igazodik el. 

Ennek kifejtésére egyik legjobb a még jelenlegi rendszerben is új felvetés, 

mely az autonóm igazgatási szervek vonatkozásában, a köztisztviselők és a 

hivatásos közszolgák jogviszony egységesítése terén.
499

 Prugberger Tamás 

ehhez hozzáteszi Hazafi Zoltán nyomán, hogy az autonóm igazgatási szervek 
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függetlenítése fontos az államtól.
500

 Meglátásom szerint ez csak 

szemfényvesztés lenne, hiszen nem az biztosítja a szolgálatvállalók 

függetlenségét. Ez egy szimpla névcsere, de a jogviszony ugyanaz marad, 

hiszen a közszolgálati tisztviselők jogviszonya sem jellegében, sem 

finanszírozási formájában nem különbözik a kormánytisztviselőktől. Azzal 

mindenféleképpen egyetértek, hogy az autonóm szervek kategóriájának 

alkalmazása nem szolgálja a közszolgálati pragmatika érvényesülését.
501

 Az 

autonóm igazgatási szervek egy része nem gyakorol közhatalmat, hanem 

lényegében valamely hatalmi ág kiszolgálója, vagy speciális feladatot lát el. A 

speciális feladat azonban nem gondolnám, hogy indokolná, hogy ezek a 

szervek a Kttv. hatálya alatt lévő szervek legyenek. Mindezek ellenére a 

különleges státusz iránti igény teljes mértékben megérthető.  

Az állam szerepének nem csak a közjogi, hanem a magánjogi szerepe is 

rengeteg kérdést felvet. Az állam magán munkáltatói szerepe elfogadható, 

hiszen az állam magán tőkét is működtet. Ez a tőke állami cégek formájában is 

megjelenik. Ennek okán beszélhetünk egy olyan folyamatról, amelyben mára 

sok állami közszolgáltatást az állam a magán munkavállalóin keresztül 

biztosít. Itt olyan munkakörökről és szolgáltatásokról beszélünk, melyek 

évtizedekkel korábban még a közszolgálat körébe tartoztak nagyrészt. Ez még 

akkor is igaz volt, ha az államszocialista korszakban a közszolgálati jog 

különállása nem érvényesült. Az állami vállalat, mint kategória azonban ebben 

a korszakban kezdett jelentős fogalommá válni. Az állami vállalat, mint 

kifejezés tágabb értelemben minden olyan termelési egység volt, melynek 

közvetett módon a dolgozók, közvetlenül pedig az állam a tulajdonosa.  

Szűkebb értelemben a ma hatályos jogszabályok alapján azon társasági 

formát jelöli, mely az állam gazdálkodási feladatainak ellátása végett jött létre.  

Ennek megfelelően az állami vállalat az állam erre feljogosított szervei által 

alapított olyan gazdálkodó szervezet, amely az állami tulajdonból rábízott 

vagyonnal a törvényben meghatározott módon és felelősséggel önállóan 
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gazdálkodik.  Az állami vállalat kifejezés azonban a mai gazdasági 

jogviszonyok között nem annyira helytálló. Az a fajta elv, mely életre hozta 

őket, már háttérbe szorult. A jogalkotó által az Mt.-ben használt terminológia a 

köztulajdonban álló foglalkoztató. Az állami vállalat fogalom a hatályos 

jogban mindezek ellenére még létezik.  

A köztulajdonban álló foglalkoztató azonban a korábbi definíciónál 

többet is jelent, hiszen ide sorolhatjuk azokat a vállalatokat is, melyekben az 

állam tulajdoni hányada meghaladja az 50%-ot. Így ha szélesebb körben 

nézzük, akkor az állami vállalatok címszóval jelölhetjük a részben vagy 

egészben állami tulajdonban lévő cégeket. Az összefüggés már csak azért is 

fontos, mert az egykori állami vállalatok egy részéből lett állami tulajdonú cég 

a kötelező társasági jogi átalakulás után. Az állam tulajdonosi befolyása 

továbbra is megmaradt, de a munkavállalók quasi tulajdonosi joga nem 

érvényesül. Az „állami tulajdonban” lévő vállalat szabályozása speciális 

korlátokkal teletűzdelt magánjogi gazdasági társaság, melynek tevékenysége 

során figyelemmel kell lennie állami érdekekkel összefüggő korlátokra. A 

vállalatok létrehozása általában olyan meghatározott cél érdekében történik, 

mint a közüzemi szolgáltatás biztosítása. Jelen vállalatok a meghatározott 

speciális helyzetük miatt a magánjogi szabályok alkalmazásában is 

kötöttebbek. Ez annyit tesz, hogy az eltérést engedélyező szabályokat vagy 

csak korlátozottan, vagy egyáltalán nem alkalmazhatják.  

A fentiekhez kapcsolódik az önkormányzatok által tulajdonolt vagy 

befolyásolt vállalat is, mely korlátozásában az állami vállalatoktól eltérően, a 

helyi közszükségletek jelentik a korlátokat.  Ehhez kapcsolódóan nevesíti az 

Ötv. azt a szabályt, mely szerint az önkormányzat vállalkozásai nem 

veszélyeztethetik az alapszükségletek ellátását. A magánjogi jogi személyek 

nem csak a gazdálkodásukban térnek el egy normál vállalattól, hanem a 

foglalkoztatás terén is. A különbséget a megváltozott szabályozás biztosítja. 

Az új Mt. speciális szabályokat állapít meg az állami tulajdonú cég 

munkaviszonyaira. Ennek vizsgálata során azonban azt is meg kell 

említenünk, hogy az állam a foglalkoztatási szektorban nem csak magánjogi, 
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hanem közjogi szereplőként is felléphet. A közjogi szektoron belül lehet direkt 

és indirekt szerepe. Az ezzel párhuzamosan vizsgált önkormányzat pedig 

direkt szereplője lehet egy ilyen jogviszonynak. Amit vizsgálnunk kell, az 

lényegében a közszolgálati jogviszony és az új atipikus munkavégzési forma 

elhatárolása. 

Két alany vizsgálata szükséges. Az egyik. azaz állam, mint munkáltató 

vizsgálata. Mindkét jogviszonyban, mint foglalkoztató jelentkezik, bár a 

közszolgálati jogviszonyban a szolgálatadó találóbb lenne.  De ennél egy 

fontosabb kérdést is felvet Kiss György a 2005-ös Munkajog című könyvében. 

A probléma egyik forrását az állami vállalatokban, és az ezekből a 

vállalatokból átalakult gazdasági társaságokban, mint önálló létezőkben látja a 

problémaforrást. Ezt azzal indokolja, hogy ez a probléma részben már átvezet 

a jogi személyek általános munkáltatói képességének elemzéséhez, ugyanis se 

a még meglevő állami vállalat, sem az állam által alapított társaság nem 

minősül állami szervnek.  A probléma egyik ága az egykori állami vállalatból 

zártan alapított gazdasági társaság léte, illetve az állam és az általa tulajdonolt 

személyiségének elkülönülése, amelyben az állami vállalat elkülönült jogi 

személyiséggel rendelkező alvagyonként funkcionál.  Ha ebből a szempontból 

vizsgáljuk a kérdést, akkor esetlegesen szóba kerülhet a többes jogi 

személyiség problémája, hiszen az állam, mint jogi személytől elkülönül az 

általa tulajdonolt vállalat, mely szintén jogi személy.  

Az új Mt. szerint ugyanis a köztulajdonban álló foglalkoztató a 

közalapítvány, valamint az a gazdasági társaság, amelyben az állam, helyi 

önkormányzat, a helyi önkormányzat jogi személyiséggel rendelkező 

társulása, többcélú kistérségi társulás, fejlesztési tanács, kisebbségi 

önkormányzat, kisebbségi önkormányzat jogi személyiségű társulása, 

költségvetési szerv vagy közalapítvány külön-külön vagy együttesen számítva 

többségi befolyással rendelkezik. Itt elsősorban olyan munkáltatókra kell 

gondolnunk, mint a MÁV, GYSEV, Északerdő, tehát azon cégekre, melyben 

az állam vagy önkormányzat minimum több mint 50%-os résszel bír. Az 
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alanyok másik köre lényegében az előbb felsorolt munkáltatónál 

foglalkoztatott munkavállalók.  

A korábbi törvény alapján a fenti jogviszony nem tartozott az atipikus 

munkavégzések közé. Több oka is van annak, hogy ezek a jogviszonyok 

speciális szabályozást nyertek.  Az egyik oka a jogviszonyok 

megszüntetésével kapcsolatos 2009-es botránysorozat, mely fényt derített az 

állami cégeknél fennálló visszaélésekre.  A másik ok, melyet később a 

jogviszony jellemzőinél kifejtünk, egy strict jellegű jogviszony, melyet az új 

Mt. érvényre is juttat.  

A fent leírtakat azonban párhuzamba kell állítanunk a közalkalmazotti 

jogviszonnyal. Ha megnézzük az alanyokat, akkor lényegileg azonos 

relációkról beszélünk. A Kjt. ugyanis az állami és a helyi önkormányzati 

költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által a feladatkörébe 

tartozó közszolgáltatások ellátására foglalkoztatottak közalkalmazotti 

jogviszonyára terjed ki. A közalkalmazotti jogviszonyban állami, 

önkormányzati költségvetési szervnél foglalkoztatott személyekről beszélünk. 

A kiindulópont, amelyből érdemes volt a vizsgálatot elkezdeni, két 

elhatárolás. Az első elhatárolás az állam munkajogi szabályozó szerepe és az 

állam, mint jogviszonyok résztvevője között. Ha ilyen szempontból nézzük az 

állam a magára kötelezően elfogadott szabályok tekintetében önszabályozó. 

Az állam szempontjából tehát a munka- és közszolgálati jogban az államot az 

önkéntes jogkövetés jellemzi. Persze a munkavállalói oldalról ez számon 

kérhető. Ami ugyan keretek között, de korlátozható. Ez legmarkánsabban a 

közszolgálati jog szabályozásában köszön vissza, de a megújult munkajogi 

szabályokban is találhatunk rá példát. 

Az állam és az önkormányzat, mint a munkajogviszony szereplője 

csakis az egyik oldalon állhat munkáltatóként ugyanazon relációkban. 

Mindkét szereplő munkáltatói oldalon kettős arculatú. Egyrészt mindkettő 

személy alanya a közszolgálati viszonyoknak, másrészt a magánjogi, 

munkajogi viszonyoknak. Az állam magánjogi és szolgálatadói szerepe 

sokszor nehezen megkülönböztethető, ami általában a vállalt feladatokra és a 
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munkavállalói által kifejtett tevékenységre vezethető vissza. Az állami és 

önkormányzati tulajdonú cégek munkavállalóinak a tevékenységét elsősorban 

a közalkalmazotti jogviszonytól nehéz elhatárolni. Ez fokozottan igaz, mióta 

az Mt.-ben önálló atipikus munkavégzési forma a köztulajdonban álló 

munkáltatóval fennálló munkaviszony. 

A jogalkotó egy mesterségesen generált elhatárolási nehézséget alkotott 

meg, mely nem feltétlenül volt szükséges. Ebből is látszik, hogy olyan 

szolgálati viszony jött létre, mely egyben visszalépésként is értékelhető. Arra 

viszont mindenképpen alkalmas, hogy rávilágítson a személyi hatály és a 

dogmatika viszonyára. Az állam esetében a szolgálat típusát az befolyásolja, 

hogy a szolgálatvállalóit melyik jogszabály alapján kell foglalkoztatnia. A 

személyi hatály vonatkozásában a dogmatikát és szabályokat meghatározva a 

foglalkoztatottakra vonatkoztatva beszélhetünk a rendszerről. A munkáltató 

mindig csak a munkavállaló tükrében észlelhető, ez jól érzékelhető most is, 

mivel az állam mindkét esetben a munkáltatóként jelentkezik. Az államnak, 

mint jogalanynak a helyzete ebben az esetben nem tesz hozzá a kérdéshez, 

mivel a munkavállalói azok, akik kifejezetten befolyással vannak a 

jogszabályokra.    

Ha azonban a jogalkotó már megalkotta ezt a kategóriát, bizonyos 

irányokba fejleszteni lehet, és akár egy egységesülő rendszer központi 

elemeként is működhet. A jelenlegi rendszerben ugyanis a közszolgálati 

jogviszonyok kezelhetőek atipikus munkavégzési formaként, amelynek 

jellemzője a kevésbé rugalmas megoldásokban és az állam állandó 

munkáltatói szerepkörében tükröződik vissza. Az atipikus munkajogi jelleg 

elsősorban a közalkalmazottak tekintetében valósul meg a szabályozási és 

dogmatikai tekintetben. A szabályok magánmunkajogba való integrálása 

ennek fényében talán kevesebb problémát vetne fel. Természetesen a meglévő 

végrehajtási rendeletek keretrendszere nem egyszerűsíti ebben az esetben sem 

a beépítést. A magam részéről nem ezt a megoldási javaslatot preferálnám, de 

látni kell elvi lehetőségét, mint megoldást. Természetesen csak akkor tartanám 

elfogadhatónak, ha a szerzett jogok védelme teljes körűen, vagy minimális 
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veszteséggel megoldható lenne. Ha jobban belegondolunk, nem ördögtől való 

folyamatot vázolok fel, hiszen a mostani munkajogi szabályozás alá tartozó 

állami alkalmazottak is a közszolgálói voltak valamikor, sőt valamilyen 

értelemben még ma is azok. Látható egy fajta sajátos „privatizációs” 

megoldás, mikor az állam a közjogi zsebéből a magánjogi zsebébe tesz 

szolgáltatásokat és vele együtt alkalmazottakat. Ezek mentén elvi akadályát 

nem látom, hogy a közalkalmazotti réteget teljes egészében, de szerencsésebb 

lenne csak részben a munkajogi szabályozásba beilleszteni az állami tulajdonú 

cégeknél foglalkoztatott munkavállalók kategóriájába. Azért a részmegoldást 

preferálnám, mert úgy gondolom, hogy a közalkalmazotti réteget ketté kellene 

választani és csak a kiszolgáló személyzetet és a fizikai alkalmazottakat 

kellene az Mt. hatálya alatt szabályozni, a többi személyi réteget pedig a Kttv. 

szabályainak a hatálya alá kellene betenni. Ehhez kapcsolódóan pedig 

mindenféleképpen megfontolandónak tartanám a fentiekben elemzett 

közszolgálati munkaszerződés bevezetését. Az említett szerződéstípus 

véleményem szerint alkalmas lenne arra, hogy kezelje az államnak a munka 

magánjogában fellelhető szerepvállalását. A fentebb kifejtettek okán az egyes 

foglalkoztatási szegmensek összemosódása indokolttá teheti a köztes formák 

alkalmazását, és az esetleges transzformációk esetében akár a következő 

fejezetben részletesebben kifejtendő szerzett jogok védelmét. A közszolgálati 

munkaszerződés ezért véleményem szerint egy hiánypótló jogintézményként 

jelentkezik a mai jogviszonyok között attól függetlenül, hogy van-e reális 

esély az egységesebb közszolgálat megteremtésére vagy sem.   

 

4.3. A szerzett jogok védelmének kérdése 

 

Azok az esetleges változások melyek a dolgozat korábbi részeiben 

kifejtésre kerültek azon túl, hogy jogi szempontból kívánatosak lennének nem 

feltétlenül csak pozitív változásokat hoznának magukkal. Ha kialakult 

rendszerek jelentős módosításáról, struktúraváltásról van szó, mindig előtérbe 

kerülnek azok a kérdések is, amelyek a negatív hatásokkal függnek össze.  
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Ha ezt a dolgozatban kifejtett egységesítési elképzelésekre vetítjük rá, 

akkor a közalkalmazotti réteg helyzetének vizsgálata szükséges egy teljesen új 

eddig nem vizsgált aspektusból. A fent vázolt koncepció lényege az 

egységesítés fényében, a közalkalmazotti rétegek helyzetének változása. A 

dolgozat korábbi fejezeteiben két főbb megvalósítási módot vázoltam fel. 

Mindkét reláció vonatkozásában kiemelem azokat a jogintézményeket, 

amelyeknek a vizsgálata elsődlegesnek minősül majd.  

 

4.3.1 A szerzett jogok jelentősége a közszolgálati jogban  

 

A jogállamisághoz hozzátartozik a jogbiztonság, ennek pedig egyik 

leglényegesebb eleme a szerzett jogok tiszteletben tartása.
502

 A jogbiztonság 

megköveteli a megszerzett jogok védelmét, a beteljesedett vagy egyébként 

véglegesen lezárt jogviszonyok érintetlenül hagyását, illetve a múltban 

keletkezett, tartós jogviszonyok megváltoztathatóságának alkotmányos 

szabályokkal való korlátozását.
503

 De a jogbiztonsághoz köthető a szerzett 

jogok védelme, a visszaható hatályú jogalkotás tilalma is.
504

  

A fentiekből is látszik, hogy a szerzett jogok védelme több annál, mint 

hogy megváltozott jogszabályok miatti kesergő személyeket istápoljon. Azon 

kedvezőbb élethelyzetek és feltételek megőrzését jelenti, melyek az érintett 

személyek vonatkozásában már- már természetesnek mondhatók és a 

státuszukhoz jelentős mértékben kapcsolódik, melyeknek változása jelentős 

mértékben negatívan érintené az életüket. Ehhez kapcsolódóan minden 

területen figyelemmel kell lenni ezekre a tényezőkre a jogalkotónak.  

A szerzett jogok kérdésköre nem újkeletű a közszolgálati jog területén.  

A legutóbbi időkben a jogviszonyok megszűntetésével kapcsolatosan merült 

fel kérdésként.  

                                                           
502

   Sári János – Somogyi Bernadette: Alapjogok, Osiris Kiadó, Budapest, 2008, 149. old 
503

 1/1992.(III. 5.) AB határozat 
504

 Trócsányi László (Szerk.) – Schanda Balázs (Szerk.): Bevezetés az alkotmányjogba – Az 

Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei, HVG – ORAC, Budapest, 2014, 6. old 
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Az első esetben a Ktjv. által bevezetett indoklásnélküliséggel 

kapcsolatosan több az AB –hez benyújtott panaszban emelték ki a kérelmezők, 

hogy az akkor újonnan hatályba léptetett szabályok a korábban szerzett 

jogokat sértik. Az egyik indítványozó szerint a szerzett jogok sérelme azzal 

valósult meg, hogy a közszolgálati jogviszony átalakítása kormánytisztviselői 

jogviszonnyá a korábbi szabályozáshoz képest hátrányosan módosította a 

jogviszony tartalmát, arra csak a köztisztviselőkkel való megegyezés alapján 

kerülhetett volna sor.
505

 

Ehhez hasonló változások és problémák felmerülhetnek minden további 

nélkül az egységesítés keretében is. Az ilyen típusú jogok védelmének igénye 

független a változás irányától. A dolgozat témája szempontjából is az alapján 

fog egyik – másik kérdéskör felmerülni, hogy a felvázolt variációkból melyik 

verzió fog megvalósulni. Mindkettő magában hordozza a lehetőséget.  

Ha abból indulunk ki elsőként, hogy jogalkotó azt a verziót választja, 

amiben a közalkalmazottak egy részét köztisztviselővé teszi, akkor az egyik 

sarkalatos kérdés a kollektív munkajogi normák érvényesülésének a kérdése. 

A közalkalmazottak szerzett jogai közé tartoznak azok a megoldások, melyek 

a kollektív szerződések megkötéséhez kapcsolódnak. Mi lesz vajon ezeknek a 

meglévő kollektív szerződéseknek a sorsa? Lesz –e lehetőég ezeket 

alkalmazni a későbbiekben a szigorúbb fokú Kttv. szabályozási 

környezetében. A kérdés jelentőségét adja, hogy annak ellenére beszélhetünk a 

kollektív szerződések által biztosított kedvezőbb munkafeltételekről, hogy 

eredetileg a Kjt. jogviszonyai kinevezéssel jönnek létre. Azon túl, hogy ez a 

reláció eleve felborítja az állam érvelését
506

 a kinevezéses jogviszonyok 

kizárólagos közjogi jellegét illetően. Fontos momentum lenne a kollektív 

jogok hirtelen szűkülése. A Kjt. hatálya alatti kollektív szerződéses 

                                                           
505

 8/2011 (II.18.) AB h 
506

 A jogalkotó érvelése abból adódik, hogy egyoldalú jogviszonyt keletkeztető aktusnak tekinti a 

kinevezést és annak elfogadását, és elsősorban közjogi jellegűnek. Ez az érvelés véleményem szerint a 

közalkalmazotti jogviszonyokban semmiféleképpen sem védhető a kollektív munkajogi szabályok 

szempontjából. Egy egyoldalú közjogi aktust, hogyan is írhatna felül egy félig kötelmi és félig 

normatív jellegű szabályozás? Főleg úgy, hogy először a kötelmi jellegű részben állapodnak meg a 

felek a normatív rész védelme érdekében? 
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jogviszonyok sem rendelkeznek akkora szabadsággal, mint az Mt. esetében. 

Az eltérési lehetőségei korlátozottabbak.
507

 

A közalkalmazotti szakszervezetek elvesztenék a maradék 

jelentőségüket és érdekérvényesítési erejüket a kedvezőtlen 

munkafeltételekkel szembeni harcokban. A köztisztviselők esetében a 

szakszervezetek nem rendelkeznek még azokkal a jogosítványokkal sem, mint 

amelyek a közalkalmazottakat jelenleg megilletik. Az érdekegyeztetés 

egyetlen fóruma a Magyar Kormánytisztviselői Kar lenne a jelenlegi 

közalkalmazottak részére is. Ez megfosztaná az alkalmazottakat a választás 

szabadságától.  Attól a szabadságtól, hogy megválasszák akarnak-e élni az 

egyesülési jogukkal, és azzal, hogy megválasszák, melyik szervezet képviseli 

az érdekeiket. Köztisztviselőként ugyanis a szakszervezeti tagság formalitás, 

az érdekérvényesítés tényleges fóruma az MKK. Az MKK államilag 

támogatott szervezetként kerül versenyhelyzetbe a közszolgálati 

érdekképviselet ellátásában az államtól független, a köztisztviselők 

szervezkedési jogán nyugvó közszolgálati szakszervezetekkel.
508

 A kamarai 

tagság vonatkozásában nem érvényesülnek azok az alapjogok, melyeket 

Magyarország az Európai Szociális Chartában vállalt a szervezkedés 

szabadságával kapcsolatosan, ugyanis a tagság minden esetben kötelező. 

 Ehhez hasonló kérdéseket vet a sztrájk alkalmazásának a lehetősége is. 

A hivatalok esetében a sztrájk alkalmazása erősen korlátozott. „Az 

államigazgatási szerveknél a Kormány és az érintett szakszervezetek 

megállapodásában rögzített sajátos szabályok mellett gyakorolható a sztrájk 

joga.”
509

 Ugyanakkor ki kell emelni azt is, hogy a közszférában történő sztrájk 

lebonyolítása, már a korábbi jogszabályok hatálya alatt sem volt egyszerű. Az 

új jogszabályi megoldások ráadásul negatív hatással voltak az állam és a 

tisztviselők képviselői által kötött megállapodásokra.
510

 

                                                           
507

 Kjt. 13§, Lásd: Nacsa: i. m. 14. old., Rácz Zoltán i. m. 8. old. 
508

 Nacsa: i. m. 2-3. old.  
509

 1989. évi VII. törvény 
510

 Berki Erzsébet: A konszenzus vége – Az utóbbi évek direkt akcióinak jellemzői, in: 

http://wsuf.hu/pub/berki_04.pdf,9. old., (2016. május 22.), és Lásd: Berki Erzsébet – Fodor T. Gábor – 

Nacsa Beáta – Neumann László: Kollektív jogok és érvényesülésük közszolgálatban - Összehasonlító 

elemzés a köztisztviselői, a szolgálati és a hivatásos katonai jogviszonyra vonatkozóan 
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A magyar szabályozás a német szabályozás példáját veszi előtérbe, ahol 

maga az alaptörvény korlátozza ezeknek a jogoknak a gyakorlását.
511

  A képet 

persze árnyalja, hogy vannak olyan rendszerek, ahol szabad a tisztviselők 

sztrájkra. Erre a legjobb példa a korábbi részekben elemzett uniós 

közszolgálati jogviszony. Ezekben a viszonyokban nem csak elv, de a 

történelem során az alkalmazottak többször is éltek ezzel a lehetőséggel.  

A fenti kérdések relevanciáját adja, hogy elég erős munkajogi 

privilégiumokról beszélünk, melyek megléte segítette és segíti a 

közalkalmazottakat a munkafeltételeik javításában.  

A kollektív munkajogi elemeken túl egy másik sarkalatos kérdés a 

jogviszonyok megszűntetéséhez kapcsolódó jogkövetkezmények alkalmazása. 

Ez a kérdés akkor is felmerül, ha a Kttv. hatálya alá, és akkor is, ha az Mt. 

hatálya alá kerülnének a közalkalmazottak. A Kjt. esetében a legkedvezőbbek 

a munkavállalóra nézve a felmondási időre vonatkozó szabályok.  Ezeknek a 

szabályoknak a változása jelentős mértékben negatívan értékelné a már évek, 

sőt évtizedek óta szolgáló alkalmazottakat. Nem lenne méltányos velük 

szemben az új szabályok alkalmazása. A közalkalmazásban ezek a szabályok 

főleg a nyugdíj előtt állókat segíti. A változások ezt az időszakot jelentősebben 

is érintenék, amely akár az Mt, akár a Kttv. hatálya alatt is kevesebb, mint a 

Kjt.-ben meghatározott. A változásoknak a jelenleg fennálló alkalmazások 

esetében jelentős egyenlőtlenséget szülne. A közelmúlt jogforrásai közül az 

1/2016 AB határozat, mely szerint a folyamatban lévő ügyben az is 

megalapozhatja az Alaptörvény elleneséget és a szerzett jogok sérelmét, ha a 

bírói mérlegelési jogkört korlátozzák. A munkáltató általi felmentés szabályai 

jelentős mértékben kihatnak az alkalmazottakra.  

A munkajog felé történő eltolódása esetén nem csak a jogintézmények 

tartalma, de maga a terminológiai is változna. A jelenlegi terminológia kifejezi 

azt, hogy az alkalmazotti jogviszony alapja közjogi tisztségvállalás. Az 

esetleges transzformációt követően ez a megkülönböztetés eltűnik. Ennek nem 

                                                                                                                                                                     

Zárótanulmány, 2007, in: http://www.liganet.hu/page/88/artID/4922/html/kollektiv-jogok-es-

ervenyesulesuk-kozszolgalatban-tanulmany.html, 27. old.  (2016. május 22.) 
511

 Bitsch, Christian: Streikrecht für Beamte? in: ZTR 2012/2 78. old.  
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annyira a jogi környezet szempontjából, mintsem lélektani hatása lehet az 

érintett rétegekre. Ez még akkor is igaz, ha az érintettek jelentős része ezt a 

gondolatsort nem is vezeti végig, de magában a kollektív tudatban benne rejlik 

ezeknek a relációknak az alapja.  

A Kttv. –be történő integrálódással pedig az eddigi magánjogi jellegét 

veszítené el a szabályozás. Ez fakad abból a korábban említett jellemzőből, 

hogy a közalkalmazotti jogviszony, mint szabályozási közeg kettős 

kötöttségben van. Egyik oldalról az Mt. jelentős hatása, másik oldalról pedig a 

közjoghoz kötöttsége. Ebből fakad az probléma, hogy bármelyik irányba  

történő változás mindenféleképpen veszteséggel jár. A munkajog irányába 

presztízsveszteséggel, a tisztviselői jog irányába pedig a szabadság fokának a 

csökkenésével. Ez a kettősség a legjobban a jogviszony megszűntetésével 

kapcsolatosan mutatható ki.  

A fent vázolt kettősségből adódóan egy dolgot nem hagyhatunk 

figyelmen kívül, ez pedig a fegyelmi felelősség helyzete. A Kjt. szabályai 

közül az Mt. hatályba léptető rendelkezések kivették a fegyelmi felelősség 

szabályait. Ha viszont egységesítésről beszélünk, akkor az esetlegesen 

tisztviselőként új szabályok alá kerülő korábbi alkalmazottra ismételten 

érvényesek lesznek a fegyelmi felelősség szabályai. Ebben az esetben is 

felmerül kérdésként, hogy mennyire illeszthető ez a kérdés a szerzett jogok 

sérelméhez. Ez amiatt fontos kérdés, mert ha valamilyen többlet kötelezettség 

eltörlésre kerül, az indirekt jogadományozásnak tűnhet. A kötelezettség 

ismételt alkalmazása, meg ennek a jognak a visszavételét. Itt azonban 

vizsgálni kell azt, hogy az állami szolgálat joggal vár el, egy magasabb 

felelősségi szinte a tisztviselőitől, akár fegyelmi alapú személyi felelősséget is, 

hiszen általában közhatalom gyakorlása történik. A fegyelmi felelősség újbóli 

alkalmazása nem jelentené a szerzett jogok sérelmét, hiszen az korábban a 

közalkalmazotti szabályozásnak is a része volt. 

A fentiek összefoglalásaként a szerzett jogok védelme egy markáns 

kérdésként jelentkezhet majd, amikor az egységesítés valamilyen formában 

megvalóul majd. Az irányoktól függetlenül lesznek olyan helyzetek, melyek 
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tömeges ellenállást idéznek majd elő. Ezekről az ellenállásokról kell 

megállapítani, hogy ténylegesen a szerzett jogaikat védelmezik-e vagy sem.  
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V. Következtetések: Akkor merre is pontosan? - Együtt vagy külön, 

esetleg fogalmunk sincs…? A dolgozat összegzése a „de lege ferenda” 

javaslatok tükrében 
 

 

A dolgozat összefoglalásaként kiemelendő, hogy egy komplex téma 

néhány elemét sikerült körbejárnunk. Azonban úgy gondolom, hogy a vizsgált 

kérdések mind előfeltételei lehetnek egy későbbiekben felmerülő akár 

egységes szabályozásnak. Abban teljesen bizonyos vagyok, hogy a gondolat 

újra előtérbe fog kerülni. Jóslásokba nem bocsátkoznék, hogy milyen 

kontextusban is fog felmerülni a kérdés. De az egységesítés megvalósítását 

jelentős mértékben függ majd attól, hogy milyen személyi hatályban 

gondolkodunk. A közszolgálati jog esetében nem mindegy, hogy a szűken-, 

vagy a tágabban értelmezett fogalom mentén kezdem el az egységesítést. Ez 

jelentős mértékben befolyásolja a dogmatikai felépítést és a szabályozást 

magát is.  Éppen ezért határoztam meg hipotézisként, hogy változó munkajogi 

térben igenis lehet egységesebb közszolgálati szabályozást kialakítani a 

személyi hatály revíziójával. Véleményem szerint az egyik legfontosabb gátló 

tényező, a tényleges politikai akarat hiányát leszámítva a személyi hatály 

szerinti elkülönülések. Ennek az elvnek a mentén az egyik legalapvetőbb lépés 

a definícióalkotás. Ez az alapelv lényegében párhuzamos a Kiss György által 

vezetett TÁMOP 2.5.2. „A partnerség és a párbeszéd szakmai hátterének 

megerősítése, közös kezdeményezések támogatása” című projekt egyik 

alapvető gondolatával, mely a fogalmi meghatározottságban látja a kiindulást: 

„A munkajog határainak kiterjesztése az egyes országokban eltérő módon és 

különböző relációk tekintetében valósult meg.”
512

 

A tanulmány szerzői első sorban a munkavállalói fogalom újra 

szabályozása kapcsán fogalmazták meg, de úgy gondolom sokkal szélesebb 

körben is alkalmazható kijelentés. A magyar jogban pedig máig forró pont a 

foglalkoztatási jogviszonyok esetében, hogy mit alkalmazok a munkajogi 

területeken. Ezért is tartottam fontosnak a fogalmi struktúra leírását és 

                                                           
512

 Kiss György (Szerk.): A Munka Törvénykönyve hatása a gazdaság versenyképességére, 

Tanulmány, Pécs, 2010, 65. old.  
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elemeinek a feltárás. Az elemek feltárása annak a meghatározása, hogy kiket 

szeretnénk az adott jogviszonyban foglalkoztatni. Természetesen a személyi 

hatály, s egyben az egyes szolgálatvállalói rétegek elkülönítése a jogalkotón 

múlik, mert ebben a kérdésben Ő az, aki kompetens. A végrehajtás során, 

merülhetnek fel problémák, de ezek áthidalhatók.  

Az egyes elkülönült személyi régek közötti átjárhatóság is korlátozott. 

Másrészt éppen ezen okból kifolyólag próbáltam meg saját magam is a 

fogalmak kimunkálását.  

Munkavállaló Közalkalmazott Köztisztviselő 

A gazdasági szféra 

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.  

 

A közalkalmazott a 

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. 

A köztisztviselő 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. 
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9. táblázat: A munkavállaló, a közalkalmazott és a köztisztviselő fogalmi meghatározása 

 

A fenti táblázatban meghatározott fogalmi konstrukció mentén 

próbáltam meg vizsgálat tárgyává tenni a közszolgálati jog és a munkajog 

kapcsolatát és az egységes közszolgálat koncepcióját. A végkövetkeztetések 

levonását megelőzően szólni kell arról, hogy a fenti megfogalmazások közül a 

munkavállaló fogalom esetében egy szűkebb hatályú definíciót jelent. A 

munkavállaló, mint munkavállaló kerül meghatározásra. A munkavállaló, mint 

felettes fogalom a három fogalom elemeinek szintéziséből rakható össze. Ez 

amiatt kiemelkedően fontos kérdés, mert ez feltételezi annak az elfogadását, 

hogy mindhárom réteg valamely módon egy szélesen értelmezett munkajogi 

szabályozás részeiként fogadhatók el. Tartom azt az álláspontot is, hogy a 

közalkalmazott és a köztisztviselő esetében is már a munkavállalói kitétel 

alkalmazása az elfogadható. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne 

lennének fragmentáltak és szegmentáltak az egymás mellet gyakran 

párhuzamos módon futó személyi rétegek. A párhuzamosságok csak úgy 

valósulhatnak meg, ha egy jogszabály közös tövéről fakadnak. A jogalkotó 

bármennyire is ágál ennek a megfogalmazása ellen.  

Nem mehetünk el a munkajogi szabályok jelentős mértékű 

közszolgálati jogra gyakorolt befolyása mellett. A munkajogi szabályok 

befolyása kétféleképpen érvényesül. A Kjt. esetében hallgatólagosan és szinte 

teljes hatállyal, a Kttv. esetében pedig a jogszabály saját maga meghatározott, 

de bizonyíthatóan az Mt .-ből átemelt szabályokról beszélünk. Ezek a 

viszonyrendszerek megkönnyítik azt, hogy egy jelentős egységként kezeljük a 

foglalkoztatási viszonyoknak ezt a három elemét. Ennek igazolásaként a IV. 

részben a főbb csomópontokat vizsgáltam meg és arra jutottam, hogy az egyes 

jogintézményekben meg van az a fokú hasonlóág, mely lehetőséget teremt az 

egységes szabályozás megteremtésére.  

Ennek a kérdésnek a kiemelése különösen aktuális napjainkban, mikor 

is a perrendtartási jogszabályok megkettőzését kívánja a kormány az általános 

munkajogi és magánjogi eljárások, illetve a közszolgálati jogvita átkerülnek a 
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közigazgatási per fogalmába a tervek szerint. Ez jelenti az azonos alapú 

eljárások multiplikációját, mivel az egyes munkajogi – és közszolgálati jogi 

jogintézmények jelentős mértékben azonos szabályanyaggal rendelkeznek. Az 

új rendszerben a jogalkotó szétválasztaná a pereskedések lehetőségét az egyes 

szolgálati típusok személyi hatálya alapján. A megmaradó munkaügyi 

bíróságok ezután kizárólag a gazdasági munkajogi pereket és a 

közalkalmazottak jogvitáit vihetnék majd. A közigazgatási bíróságok a 

közszolgálati jogviszonyokban viszont teljes mértékben ítélkezhetnének. Ez 

azt jelentené, hogy azonos tényállások mentén előforduló esetekben eltérő 

fórumok azonos, vagy közel azonos jogszabályi környezetben eltérően 

ítélkeznének. A közigazgatási bíróságokról nem tudni, hogy a kialakult 

munkajogi ítélkezési gyakorlatot mennyire fogják figyelembe venni. A 

korábbi joggyakorlat figyelmen kívül hagyása mennyire okoz majd 

jogbizonytalansági tényezőt. Egy további fontos kérdés, hogy mennyire lesz 

kiszámítható mindez? A kérdés apropója az, hogy az így vázolt jogorvoslati 

fórumrendszer, mennyibe fogja csökkentem azokat az alkotmányos 

garanciákat, mivel az esetek jelentős részében a KDB-t is igénybe kell venni. 

A KDB sok tekintetben kelti fel a munkavállalók gyanakvását.  

Mindenesetre véleményem szerint a különállás lebontásának jött el az 

ideje, és nem a határok emelésének. Éppen ezért a perrendtartás és a bírói 

fórumok megkettőzésének a szolgálati jogviszonyok fényében nem látom 

értelmét. Nincs olyan jelentős eltérés az egyes szolgálati viszonyok között, 

hogy az érdemi minőségbeli különbséget érzékeltessék. Ez a döntés egy 

politikai alapú döntés, amely lényegében a szeméi hatály szerint különbözteti 

meg az egyes eljárási fórumokat. A személyi hatály eldöntését követően 

jöhetnek azoknak a jogi vitáknak, melyek már arra tekintettel hívtak életre, 

hogy 

De lege ferenda javaslatként arra jutottam, hogy ezeket az eljárásokat 

egy olyan bíróság előtt kell érvényesít, mely képes megoldani az összes félnek 

a szolgálati jogviszonyokkal összekapcsolódó problémáját.  
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Ebből az összegzésből egy következő lépés annak a vizsgálata, hogy a 

munkavállaló, mint felettes fogalom a fent idézettek szerint a szolgálati 

viszonyok összefoglalására teljesen képes. A függő munkaviszony, mint 

összefogó kapocs alkalmazható ennek értelmezésére már csak az említett 

viszonyok jogtörténeti fejlődéséből adódóan is. Mindemellett a feldolgozott 

külföldi példák is igazolják, hogy léteznek olyan rendszerek, ahol a személyi 

hatály mentén nincs, vagy minimális a két szektor szétválasztása, így egy 

egységesnek mondható szabályozás jöhetett létre. A vizsgált külföldi 

megoldások mindegyikében van az egységes megoldásokra fókuszáló 

megoldás. Az egységesség mértéke az, ami más és más az egyes nemzeteknél.  

A német megoldási rendszerben a hivatalnoki réteg kiemelése és a többi 

szolgálati jogviszonytól való hermetikus elzárásával hozta létre az egységes 

megoldást. Ebben a rendszerben a tágan értelmezett hivatal érdemi profiljába 

vágó munkafolyamatokat látják el a hivatalnokok, a többi munkafolyamatot 

munkavállalók és alkalmazottak látják el. Ez utóbbi két kategória 

munkaviszony keretében végzi tevékenységét. Ezzel szemben a hatályos 

magyar jogi megoldás a civil közszolgálati alkalmazottak három kategóriáját 

ismeri, és ezeket próbálja különválasztani a munkajogi szabályozástól. A 

magyar jogi megoldás töredékes, még ha a pragmatika viszonylag 

egységesnek tűnik is. Az egységes pragmatikán is megjelennek azonban a 

töredezettség jelei, mikor a szabályozás különösebb indokolás nélkül 

különbséget tesz a kormánytisztviselők és a köztisztviselők között. A 

közszolgálati jog történetében többször merült fel az egységesítés igénye, 

melyre tényleges törekvések is voltak, de menetközben elfogyott a politikai 

támogatottságuk. Erre a legjobb példa a legutóbbi kísérlet, mely esetben az 

egységes törvény általános része teljes mértékben kidolgozásra került.  A 

személyi hatály vonatkozásában azonban nem akart igazán elmozdulni a 

kiindulópontból. Három különböző jogi státusz meghatározására került volna 

sor, melyek közötti különbségtétel egyik forrása a kinevezés és a közszolgálati 

munkaszerződés lehetőségeinek variálása.  
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A személyi hatály szempontjából az egységesítéshez ténylegesen 

egységes szemlélet és dogmatika is kellene. A magyar jogi megoldás egyik 

sarokpontja a közalkalmazotti réteg megléte, vagy meg nem léte. Azért is 

nehéz a magyar közszolgálati jogban az egységes szerkezetről beszélni, mert a 

felosztása nem hasonlít egyik kontinentális vagy common law megoldásra 

sem.  

Kiss György nyomán én is azon a véleményen vagyok, hogy a 

közalkalmazotti státusz megléte az, ami egy akadályozó tényező. Azt 

természetesen elfogadom, és támogatom, hogy a közalkalmazotti státuszban 

lévők számára szükséges a fokozott védelem, illetve egy különleges státusz. A 

kérdés természetesen onnan indul, hogy a jogalkotó hogyan és milyen szinten 

képzeli el az integrációt. A jelenlegi szabályozásból az tűnik ki, hogy a lehető 

legszűkebb verzióban látja a megoldást. Ez azonban nem oldja meg a fennálló 

problémákat, ugyanis a közszolgálat problémáinak megoldása nem feltétlenül 

az életpályamodellek bevezetésében van. Egyrészt azért sem biztos, mert 

hatalmas bérfeszültségeket is keletkeztet egyazon szolgálati helyen is. 

Meglátásom szerint a megoldást a germán és common law rendszerek 

hatásainak a vegyítése jelentheti az NPM és a Neo-weberi alapelvek megfelelő 

egyensúlyával. 

A személyi hatály általi korlátok feloldását a jogviszonyok egymásba 

konvertálásában látom. Ez lehet a kulcsa egy egységesebb szabályozás 

kialakításának. A személyi hatály konvertálásokat természetesen megfelelő 

előkészítést követően lehetne alkalmazni. Tisztában vagyok azzal is, hogy a 

politikai akarat hiányában nem is valósulhat meg, és ha meg is valósul, még 

akkor is torzulásokon mehet át. 

A személyi hatályhoz szorosan kapcsolódnak azok az elemek, melyek a 

jogok és kötelezettségek meghatározásában fontos szerepet játszanak. Az 

egyes jogintézmények alkalmazhatóságát ugyanis pontosan körülírja, hogy 

mely személyi körről beszélünk. Ezért tartottam fontosnak, hogy nem csak a 

munkavállaló, közalkalmazott és a köztisztviselő fogalmat határozzam meg, 

hanem a szabályozási fókuszpontokat is. Ebből kiderült számomra az a tény, 
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hogy nincs olyan jelentős mértékű eltérések az egyes személyi hatályhoz 

kapcsolódó szabályozásokban, ami ne lenne áthidalható. Ennek indoka a 

rendszerváltás előttről megmaradt le nem vetkőzött jogi hagyomány, mely a 

munkajog szemüvegén át vizsgálja a közszolgálat lehetőségeit. A közjogi 

állásponttal szemben én nem tartom ezt jelentős problémának, hiszen van 

olyan európai megoldás, mely szintén ezt preferálja. 

Azt mindenféleképpen hozzá kell tenni, hogy az egységesítés nem 

feltétlenül egy egyszerű folyamatként képzelhető el, hanem sokak érdekét 

sértő megoldásként, és számos kompromisszum által övezve. Az egységesítés 

során előfordulhat, hogy egy szétválasztással indul majd. Ez a szétválasztás a 

közalkalmazotti réteg látszólagos egységes szerkezetének megbontásával 

kezdődne, hasonlóan a Kttv. megoldásához. A kisegítő feladatokat ellátó 

személyzet és a fizikai alkalmazottak közalkalmazotti státuszának megléte 

nem indokolt, de a speciális munkajogi helyzetüknek értékelése fontos. Az 

egyik megoldási lehetőség a német modell tényleges átemelése, melyben a 

köztisztviselői réteg egységes frontot képez. A személyi hatály szervezési 

alapja, hogy ezek a személyek, akik a közintézmények profiljába vágó fő 

feladatköröket ellátják. Érdemes lenne azon elgondolkodni, hogy a 

közalkalmazottak esetében is alkalmazható lenne-e ez az elv. A 

közalkalmazottaknak az előbb említett része beintegrálható lenne a 

köztisztviselői rétegbe, míg a közalkalmazottak azon rétegét, akik a kisegítő 

feladatokat végzik, vagy fizikai alkalmazottak. Az Mt. atipikus munkavégzési 

viszonyai között lehetne szabályozni.  

Úgy gondolom, ezzel a megoldással megoldanánk azt a Kiss György 

által felvetett problémát, mely a jogalkotó azon tanácstalanságát fejezi ki, 

hogy akkor a közalkalmazotti rétegeket közhatalom, vagy tulajdonosi 

pozícióban szeretné foglalkoztatni. Személy szerint sokkal kezelhetőbb 

potenciált látnék az ilyen, vagy ehhez hasonló megoldásokban, mintsem a 

Prugberger Tamás által felvázolt egységes munkajogi és közszolgálati jogi 

megoldásokban, még akkor is, ha az elvi lehetőségeik adottnak tekinthetőek. 

Az államnak ugyanis tisztáznia kell, hogy mely pozícióban szeretne 
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magánjogi, és mely pozícióban közjogi munkáltató lenni. Azt elismerem, hogy 

a korábbi egységes közalkalmazotti megoldás szétszabdalása felvetheti az egy 

munkáltató osztott munkáltatói jogkör gyakorlás problémáját, és felveti 

kérdésként, hogy nem kellene-e inkább tisztaprofilú intézményeket kialakítani, 

illetve hogyan különíti el az állam a skizofrén pozícióját egy 

szervezetrendszeren belül? Ezekre a megoldásokra példa lehet a német és az 

osztrák megoldások vizsgálata és gyakorlatok átvétele. Azzal, hogy a magyar 

jogban a kollektív szerződések elhanyagolható szerepe helyett egy 

megfelelőbb kodifikált munkajogi szabály szükséges a munkajogba 

áthelyezett szolgálatvállalók részére. Azt azonban látni kell, hogy a Kttv. 

hatálya alá beszervezett közalkalmazotti réteg vonatkozásában a munkaügyi 

kapcsolatok terén változtatást is eredményezne. Jelentőskérdés lenne, hogy 

melyik joganyag lenne ezen a területen hatással a másikra. Hogyan alakulna a 

sztrájk és a többi kollektív munkajogi jogintézmény a megreformált 

közszolgálatban? A dolgozat keretei között erre választ nem tudunk keresni, 

de a téma egy továbbfejlesztési lehetőségeként elképzelhető. 

A tisztaprofilú intézmények kialakításának lehetősége is adott. Ennek 

megvalósítása úgy történhet, hogy a közalkalmazotti réteget egy az egyben a 

munkajogi szabályozás keretei között helyezzük el, hangsúlyozva az állam 

tulajdonosi-magánjogi pozícióját. Ezt a lehetőséget támogatja az a 

kapcsolatrendszer, mely az Mt. és a Kjt. között fennáll. Több a kapcsolódási 

pont ebben a relációban, mint a Kttv. irányában. A Kjt. ugyanis arról 

nyilatkozik, hogy mit nem kell a munkajogi szabályokból alkalmazni. 

Bármelyik megoldás is valósul meg, ki kell emelnünk egy munkajogi 

jogintézményt is, mely nem más, mint az állam magánjogi munkaviszonyait 

leképező atipikus munkajogi forma. Az adott jogintézmény reformjára és 

kibővítésére lesz szükség abban az esetben, ha egy nagyobb közalkalmazotti 

réteget vonunk be a hatálya alá. Ebben az esetben a közigazgatás rendszerének 

változásával is számolnunk kell, mivel az állam tulajdonosi jogai lesznek 

dominánsnak tekinthetőek a kórházak és iskolák vonatkozásában. Ezek a 
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megoldások pedig analóg módon lesznek alkalmazhatóak az önkormányzat 

vonatkozásában. 

Az egységesítésnek azonban rengeteg olyan eleme van, amelyek új 

szemléletű megvizsgálására szükség van. A személyi hatályok egységesítése, 

vagy transzformálása az első lépés, mely dogmatikai kérdésektől terhelt. Az 

ellenvetések egy jelentős része a munkajogi és közszolgálati viszonyok 

összemosásából fog fakadni, a másik fele pedig az egységes személyi hatályok 

kialakításának, következményeinek vizsgálata során fog felmerülni. A 

továbbiakban olyan fontos kérdések merülnek fel, mint az illetmény és 

előmeneteli rendszerek revíziója, akár munkajogi, akár közszolgálati 

formában. Ezek nyitott kérdések, melyek további kutatás tárgyát kell, 

képezzék, mindamellett, hogy alternatív javaslatok kerültek már 

megfogalmazásra más szerzőktől is.  

Összefoglalásként elmondható, hogy a közszolgálat egységesítésének 

elvi lehetőségei és keretei adottnak tekinthetőek, természetesen a már említett 

keretek és korlátok között. A megoldások tekintetében fontosnak tartom a 

fokozatosságot és a lépések egymásutániságát. A dolgozatomban egy komplex 

folyamat egyetlen elemét, és annak a többi elemre gyakorolt hatását emeltem 

ki, amely egy alternatív megoldási javaslat. Természetesen annak a 

megítélése, hogy ténylegesen milyen irányba fog a jogalkotó elindulni sejten 

sem lehet, de jogi varázsgömbből kiolvasni a jövőt nem. Tendenciákat látunk, 

vagy épp azok hiányát. A jogalkotó a jelen pillanatban a közjog megerősítése 

mellett érvel, ami az intézkedéseinek egy részében visszatükröződik, de egy 

másik felében viszont a munkajogi és NPM hatás érződik. Tényleges 

reformokra csak jól átgondolt folyamatokkal van lehetőség. Annyi bizonyos, 

hogy részleges paradigmaváltásra is szükség van. Ebben a témában, két 

irányban is nyitottak a megoldási lehetőségek, melyekből az általam 

támogathatónak és/vagy megvalósíthatónak vélt elemeket próbáltam 

kihangsúlyozni.  
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Hogy az adott kérdésben lesz –e előrelépés? Egyszer biztosan, 

remélhetőleg minél hamarabb, de azt is tudjuk, hogy a jogalkotó útjai 

mostanság kifürkészhetetlenek.  
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Összefoglaló 

 

A munkajog megpróbálja követni a mindennapi társadalmi 

változásokat. A társadalmi változások jelentős mértékben hatással vannak az 

emberek mindennapjaira.  Ezek a relációk és hatások azonban hatással vannak 

a munkajogi kapcsolatokra is. Az átlagemberek esetében, mondhatjuk, hogy a 

munkahely a második otthonuk, ami jelentős hatással van a mindennapi 

életünkre. Ezek a hatások nagyban függnek attól, hogy milyen keretek között 

vállalunk munkát, a gazdaág mely szegmensében, a magán vagy 

közszektorban.  

A státuszunkat jelentős mértékben befolyásolja, hogy milyen 

jogszabályi keretek között szabályozott a munkáltató. A munkáltatóra 

vonatkozó szabályanyag meghatározza a foglalkoztatottak státuszát is. A 

munkaerő-piaci ezek alapján kettéválaszthatjuk. Az egyik oldalon a munka 

magánjoga, a másikon a munka közjoga található. Annak függvényében 

határozhatóak meg a munkavállaló jogai és kötelezettségei, hogy milyen 

keretek között látja el a tevékenységét.  

Nem mindenkire vonatkoznak azonos szabályok. Ezek a különbségek a 

munkaerőpiac fenti felosztásán alapulnak. Az állami szektor igényt tart arra, 

hogy magasabb szintű szolgálatnak tekintsük az ő saját „munka” – 

közszolgálati jogviszonyait.  

Ennek megfelelően a jogalkotó a magánjogi és a munkajogi 

szabályozásban a rugalmasságra, a munkavállalók védelmére helyezi a 

hangsúlyt, míg a közszolgálat esetében a szolgálati elemet emeli ki a lojalitás 

és megbízhatóság jegyében.  Ennek igénye ered a közszolgálati jog közjogi 

jellegéből, és abból a szemléletből, hogy az államot testesítik meg a 

közszolgálati alkalmazottak.  

Egységes alkalmazotti rétegről, mint ahogy egységes állami arculatról 

sem, nem beszélhetünk. Az állam különbséget tesz alkalmazott és alkalmazott 

között. A köztisztviselők és kormánytisztviselők kerültek kiemelt szerepbe, 

mivel ők közhatalom gyakorlása mellett látják el feladataikat, az állam 
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hatósági arcát képviselve. A közalkalmazotti réteg nem gyakorol közhatalmat, 

ők az állam szolgáltató arcát képviselik. A közszükségletek kielégítése az ő 

feladatuk. A szabályozásuk kettős jellegű, egyszerre közjogi és egyszerre 

magánjogi. A képet még inkább árnyalja, hogy az állam a fent említetteken túl 

nem csak közjogi, hanem magánjogi jogalany, aki a gazdasági kapcsolatokban 

is részt vesz. Ennek megfelelően a magán munkajogi jogviszonyokban is 

jelentős mértékben részt vesz. Az állam, mint magánmunkáltató elsősorban az 

állami tulajdonú cégek munkavállalóit irányítja. Az állami tulajdonú 

vállalatokról azonban tudni kell, hogy közszolgáltatások kielégítése a célja.  

Célként ugyanaz jelentkezik, mint a közalkalmazottak esetében.  

Ez önmagában is bomlasztja a munkajog egységesítése iránti igényt, 

arról nem is beszélve, hogy a politikai törekvések sem ebbe az irányba 

mutatnak. A mai munkajog rendszerében három markáns jogszabály 

említhető, melyek négy eltérő státuszt szabályoznak.  

A dolgozatomban ezért azokra a kérdésekre keresem a választ, melyek 

egyfajta egységesítés irányába mutatnak. A teljes munkajog egységesítésére 

azonban nincs lehetőség, ezt jól példázta a magyar államszocialista korszak 

szabályozása is, mely törekedett rá. Egy szűkebb terület esetében, mint a 

közszolgálat ez egy reális elképzelés, mely véleményem szerint a személyi 

hatályhoz kapcsolódó fogalmakon keresztül dogmatikai oldalról közelíthető 

meg. A fentiekben tehát azokra a kérdésekre kerestem a válaszokat, melyek a 

közszolgálati jognak a munkajogi alapú egységesítésével függtek össze, 

mindamellett tisztában vagyok azzal is, hogy ez lehetőségek felvetése, és 

ennek foganatja a megfelelő politikai akarattal társulva valósulhatna meg.   
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Summary 

 

The labour law tries to follow the new relationships in the society. The 

new tendencies change many parts of rules. Our life is regulated by these 

rules. People spend many time at their workplace. The workplace is the second 

home of most employees. All the same that, we can speak about the labour law 

relation in civil law sector, or in public law sector.  

We may speak about two different parts of labour law. The affair 

between civil law and public law depends on which country is researched. In 

the German system we can distinguish public services law and labour law. The 

civil servant stands in the focus of the public services law. In this system we 

cannot speak about the effect of the private law. In German and in Austria this 

service relationship is the part of the administrative law. The state is 

represented by civil servants for the citizens. This service is at a higher level 

than a labour law connection in the countries, which follow the German 

traditions. The public servants work in these states in the framework of the 

public authority.  

In the “common law” states these differences are not so sharp. The 

rules of the Labour Law Act prevail on the officials. The public law character 

features on crown servants. The main tendency in the public administration in 

Great Britain is the New Public Management. The New Public Management 

grants the appropriate flexibility. The difference between civil servants and 

employees is negligible. The role of the state authority mixed the principles of 

labour law. The definition of employee is integrated and unified.  

On the other hand, the public law has more weight in the continental 

states. The legislator separates the public and private side of labour law. This 

approach dominates in the Hungarian legal system too. The role of the state 

depends on sectorial rules. Private law and labour law has just less weight, but 

the civil service law dominates. This dominancy has two branches. One of 

them is the segment of the serving state. In this case we can speak about 

employees, like teachers, nurses, doctors. They have no authority in their job, 
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they just serve, give public services for the citizens. Other segment regulates 

the huge mass of officers. The officers have authority and they are the face of 

the state enforcement. One part of literature mentions just the public servants 

(officers) as civil servants.  

The state plays the role of the employer not just in the public sector, but 

in the private sector too: the state as private employer. In Hungary there are 

some corporates, which are owned by the state, for example: Corporate of 

Coaching Travel, some corporates in the sector of forestry. The employees, 

who work at these corporate owned by the state, have a special status. They 

are employees who serve the public need, but they work in the framework of 

the Labour Law Act. They have the same task as the employees of civil 

service, but the base of the rules is different. In this time we can speak about 

three different acts and four characters in the segment of labour law. The 

legislator researches years ago that creating unified rules is how possible? The 

practice and the theory tried it in every era, but every attempt was 

unsuccessful. Usually political will stops the legislation.  I analysed the 

theoretical and the historical background, and I researched the practice in the 

mirror of the future. However, the political will stopped the process of the 

unification of the civil servants, I have to explore the possibilities, and 

headlines, which can drive us across the terminology and the real labour law 

relations.  
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Szerzőségi nyilatkozat 
 

 

 

Ezennel kijelentem, hogy a doktori fokozat megszerzése céljából benyújtott 

értekezésem kizárólag saját, önálló munkám. A benne található másoktól 

származó, nyilvánosságra hozott vagy közzé nem tett gondolatok és adatok 

eredeti lelőhelyét a hivatkozásokban (lábjegyzetekben), az 

irodalomjegyzékben, illetve a felhasznált források között hiánytalanul 

feltüntetem. Kijelentem továbbá azt is, hogy a benyújtott értekezéssel azonos 

tartalmú értekezést más egyetemen nem nyújtottam be tudományos fokozat 

megszerzése céljából. E kijelentésemet büntetőjogi felelősségem tudatában 

tettem.  

 

Kelt, Miskolc, 2016. május 22.  

 

dr. Mélypataki Gábor 
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