
Gazdasági vezető feletti munkáltató jog gyakorlásával kapcsolatos kérdések 
 
1. Az államháztartási törvény módosítása, illetőleg az államháztartás működési rendjéről 

szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 18/A. § a körjegyzőségnél gyakorlatilag 
kötelezővé teszi gazdasági vezető alkalmazását. Ugyanakkor a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 45. § (10) bekezdés a) pontja szerint a 3000-nél kevesebb 
lakosú településen - ide nem értve a városokat - vezetői megbízás nem adható. Vagyis ez 
azt jelenti, hogy a gazdasági vezető nem vezetőként, hanem ügyintézőként, ügyintézői 
besorolással és fizetéssel lát el magasabb vezetői beosztást igénylő feladatot a 
körjegyzőségnél, a körjegyzőséget alkotó önkormányzatoknál és a körjegyzőséget alkotó 
önkormányzatok által alapított egyéb költségvetési szerveknél (pl. közoktatási intézmény) 
is? 
Körjegyzőség esetén az irányítási jogot (az alapítói jogok kivételével) a gesztor 
önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja, vagyis a költségvetési szervek jogállásáról 
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. § (7) bekezdése értelmében a gazdasági 
vezető kinevezése, megbízása, felmentése, a megbízás visszavonása, továbbá díjazása 
tekintetében a jogot (amennyiben törvény másként nem rendelkezik) az irányító szerv 
vezetője - a gesztor önkormányzat polgármestere - gyakorolja. A helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 36. § (4) bekezdése értelmében a községi 
körjegyzőségnél a körjegyző a polgármesterek egyetértésével nevezi ki, menti fel és 
jutalmazza a hivatal dolgozóit, és gyakorolja a munkáltatói jogokat. Mivel az Ötv. 
szabályozása nem tartalmazza a más jogszabály eltérő rendelkezésére utaló kivételt, 
helyesen értelmezzük-e, hogy a körjegyzőség gazdasági vezetőjét – mint a hivatal 
dolgozóját – a körjegyző nevezi ki, ő gyakorolja a munkáltatói jogokat? Amennyiben nem 
jól értelmezzük, és az irányító szerv vezetője jogosult a gazdasági vezető kinevezésére, 
felmentésére stb., körjegyzőség esetén sérül a társult önkormányzatok joga, mivel az 
önkormányzatok pénzügyeit egy tőlük független személy által kinevezett gazdasági vezető 
irányítja. Ez esetben a társulási megállapodásban előírható-e, hogy egyes jogok 
gyakorlásához a társult önkormányzatok polgármestereinek egyetértésére van szükség? 

Válasz: 
Az Ötv. 36. § (4) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni, mely szerint „a körjegyző a 
polgármesterek egyetértésével nevezi ki és menti fel és jutalmazza a hivatal dolgozóit, és 
gyakorolja a munkáltatói jogokat. A polgármesterek megállapodhatnak az egyetértési 
jog gyakorlásáról. Ha nem tudnak megállapodni, akkor a képviselő-testületek együttes 
ülése jelöli ki az egyetértési jogot gyakorló polgármestert.” 
 
2. Közoktatási intézmény gazdasági vezetői álláshelyére pályázatot írt ki az intézmény 

igazgatója a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) 
bekezdése alapján. Vissza kell-e vonni a pályázatot a költségvetési szervek jogállásáról és 
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (továbbiakban: Kt.) 8. § (2) bekezdés c) 
pontjára tekintettel? 
Ha jelen pillanatban nem állapítható meg a pályázat kiírójának személye, akkor az 
önkormányzat megsérti-e az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 18/A. § (6) bekezdésében foglaltakat? E jogszabályi hely szerint a 
költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles gondoskodni helyettesítéséről, illetőleg 
a gazdasági vezetői álláshely megüresedése esetén annak betöltéséről. Az Ámr. szerint a 



költségvetési szerv vezetője gondoskodik az álláshely betöltéséről, de az irányítási jogkör 
gyakorlója nevezi ki vagy csak egyetértési jogot gyakorol? 

A hivatkozott jogszabály (Kt.) alapján az összes gazdasági vezető személyi anyagát be 
kell-e kérni a polgármesteri hivatalba? 

Válasz: 
A PM szakmai véleménye szerint a költségvetési szerv formában működő közoktatási 
intézmény esetében az irányító szerv vezetőjének, azaz a polgármesternek a hatásköre a 
gazdasági vezető kinevezése, megbízása.  
Az Ámr. 18/A. § (6) bekezdésében foglalt cselekmény ettől független, átmeneti jellegű 
intézkedés (az adott álláshely betöltéséig). E tekintetben az irányító szerv vezetője 
egyetértési jogot gyakorol. 
 

A Kt. 8. § (2) bekezdés b) pontja szerint, ha törvény eltérően nem rendelkezik, a 
költségvetési irányítási jog (a továbbiakban: irányítási jog) a következő hatáskörök 
gyakorlásának jogát jelenti: a költségvetési szerv vezetőjének kinevezése vagy megbízása, 
felmentése vagy vezetői megbízásának visszavonása, a vele kapcsolatos egyéb 
munkáltatói jogok gyakorlása. 

Ki gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a közoktatási intézmény gazdasági vezetője 
felett? Ebben az esetben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 54. § (1) 
bekezdése lép életbe, azaz a közoktatási intézmény vezetője gyakorolja a munkáltatói 
jogokat. Ha ez így van, akkor miként lehet a két azonos szintű jogszabály között 
különbséget tenni az alkalmazás tekintetében? 

Válasz: 
Igen, a PM szakmai véleménye szerint a költségvetési szerv formában működő 
közoktatási intézmény esetében a Kt. 8. § (2) bekezdés c) pontjában foglalt körben 
(kinevezés, felmentés, díjazás) speciális szabályként az irányító szerv vezetője a 
hatásköri címzett, egyéb munkáltatói jogok tekintetben a közoktatási törvény 54. § (1) 
bekezdésében foglalt intézményvezető.  
 
3. A Kt. szerint a költségvetési szervek gazdasági vezetőjének kinevezése, megbízása, 

felmentése, és díjazásának megállapítása az irányító szerv vezetőjének hatáskörébe 
tartozik. Polgármesteri hivatalok esetében ezt a hatáskört a polgármester gyakorolja. 
Szíveskedjenek választ adni arra, hogy ez hogyan valósul meg a gyakorlatban, amikor a 
polgármesteri hivatalt, mint önálló költségvetési szervet a jegyző vezeti, és gyakorolja a 
munkáltatói jogokat – a polgármester egyetértésével - a hivatalban dolgozó valamennyi 
köztisztviselő felett. Hogyan érvényesülnek az Ötv. és a Kt. vonatkozó előírásai ebben az 
esetben? Változik-e a gazdasági vezető jogállása (közalkalmazott, vagy munka 
törvénykönyves), hogy érvényesül a FEUVE, átruházható-e a polgármesternek e 
hatásköre? 

 

Válasz: 
a) Az önkormányzati hivatal, így a polgármesteri hivatal a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.) 1. §-ában foglaltak alapján alapvetően 



köztisztviselőket, ügykezelőket foglalkoztató közigazgatási szerv, és így a gazdasági 
vezető, mivel olyan jellegű munkát végez, mint amit a Ktv. 1. § (8) bekezdés a) 
pontjában, (9) bekezdésében felsorol, nem pedig „fizikai jellegű” munkát, ezért 
köztisztviselőként a vonatkozásában az Ötv. 36. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltakat 
kell alkalmazni. A polgármesternek ebben az esetben egyetértési joga lehet, az általa 
meghatározott körben.  
 
b) A polgármesteri hivatalt a jegyző vezeti, ő minősül a költségvetési szerv vezetőjének. 
Ennek megfelelően a FEUVE működtetése, ennek keretében az egyes vezetői 
ellenőrzések a polgármesteri hivatalban a jegyző feladatai. 
 
c) Az ÖM szakmai véleménye figyelembevételével az Ötv. 35. § (2) bekezdés b) pontja 
alapján a polgármester a jogszabállyal hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, 
hatósági jogkörökben egyes hatáskörei gyakorlásának jogát átruházhatja, de ez a 
munkáltatói jogkörökre nem alkalmazható. 
 
A munkáltatói jogkörök vonatkozásában a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a munkáltatói 
jogokat, ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási 
szerv hivatali szervezetének (a továbbiakban: hivatali szervezet) vezetője, illetve a 
testület gyakorolja.Törvény eltérő rendelkezése hiányában a munkáltatói jogkör 
gyakorlása vezető megbízású köztisztviselőre írásban átruházható. Az átruházott 
munkáltatói jogkör nem ruházható tovább. 
 
A Ktv. 6. §-a alapján tehát elviekben lehetőség van a munkáltatói jogkör átruházására 
vezető megbízású köztisztviselőre – a gyakorlatban elsősorban a jegyzőre. Amennyiben 
azonban a jogalkotó célja lett volna, hogy a jegyző lássa el e hatáskört, akkor 
államigazgatási jogkörben eleve a jegyzőhöz telepíti azt. 
 

4. A körjegyzőséget alapító társulási megállapodást kell-e módosítani a munkáltatói jogokra 
vonatkozó szabályok tisztázása érdekében? 

 
Válasz: 
Ha tisztázandó kérdés van, akkor igen.  
 
 


