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1. A Kormány funkciója, helye a hatalommegosztás rendszerében és a kormányzati rendszerben
A Kormány a végrehajtó hatalom általános szerve, amelynek feladat- és hatásköre kiterjed
mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály kifejezetten nem utal más szerv feladat- és
hatáskörébe.
-

más államhatalmi ágakhoz kapcsolódó hatáskörök
meghatározó szerep a közjogi intézményrendszerben
szoros kapcsolódás a parlamenti többséghez

2. A Kormány tagjai
-

-

-

-

-

testületi szerv (tagjai a miniszterelnök és a miniszterek)
a miniszterelnök kiemelt pozíciója
o elsősorban ő tartozik politikai felelősséggel a Kormány tevékenységéért az Országgyűlés
irányában
o az parlamenti többség az ő megválasztásáról közvetlenül dönt, közvetve ezzel adja
hozzájárulását a Kormány további tagjainak kinevezéséhez és a kormányprogram
végrehajtásához
o tartalmi értelemben az ő döntésétől függ a Kormány tagjainak kinevezése és
felmentése
o meghatározza a Kormány általános politikáját
o az Országgyűlés vele szemben tudja közvetlenül érvényesíteni a bizalmi kérdést
o megbízatása megszűnésével a Kormány megbízatása is megszűnik
a miniszterelnök megválasztásának feltételei
o büntetlen előélet
o választhatóság az országgyűlési képviselők választásán
a miniszter pozíciója
o a Kormány tagja, tevékenységéért politikai felelősséggel tartozik a miniszterelnök és az
Országgyűlés irányában is
o lehet minisztériumot vezető miniszter (a minisztériumok felsorolását törvény határozza
meg, a minisztérium a miniszter munkaszerveként a Kormány irányítása alatt álló
különös hatáskörű államigazgatási szerv) vagy tárca nélküli miniszter (feladatkörét a
Kormány határozza meg, olyan módon, hogy az ne tartozzon más miniszter
feladatkörébe)
a miniszter kinevezésének feltételei
o büntetlen előélet
o választhatóság az országgyűlési képviselők választásán
a miniszterelnök helyettesítése
o a miniszterelnök rendeletben jelöli ki a miniszterek közül (több miniszterelnökhelyettes esetén első helyen kijelöl miniszterelnök-helyettest is)
o a miniszterelnök-helyettes vezeti az ügyvezető Kormányt, amennyiben a Kormány
megbízatása a miniszterelnök személyével összefüggő ok miatt szűnt meg
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3. A Kormány és a Kormány tagjainak feladatköre, jogállása
-

-

-

A Kormány feladatkörei
o a végrehajtó hatalom általános szerveként kormányzati tevékenységet végez (állami és
társadalmi viszonyok alakítása)
o a közigazgatás legfőbb szerve (a minisztériumok irányítása, államigazgatási szervek
létrehozása, a fővárosi és megyei kormányhivatal, mint általános hatáskörű területi
államigazgatási szerv)
o közreműködés a jogalkotásban (törvénykezdeményezés, rendeletalkotás)
o feladat- és hatásköre kiterjed mindarra, amit az Alaptörvény vagy jogszabály
kifejezetten nem utal más szerv feladat- és hatáskörébe
A Kormány tagjainak feladatköre
o a miniszterelnök feladatköre
 meghatározza a Kormány általános politikáját
 javaslatot tesz a miniszterek kinevezésére és felmentésére
 vezeti a Kormány munkáját
 feladatokat határoz meg a miniszterek számára
 feladatokat határoz meg a Kormány, valamint a miniszter irányítása és
felügyelete alatt álló szervek számára, tőlük tájékoztatást kérhet
 a Kormány rendelete alapján az államigazgatás egyes ágazatait vagy
államigazgatási szerveket közvetlenül is irányíthat
 rendeleteket alkot
o a miniszter feladatköre
 a Kormány általános politikájának keretei között önállóan irányítja az
államigazgatásnak a feladatkörébe tartozó ágazatait és az alárendelt szerveket
 ellátja a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott feladatokat
 vezeti a minisztériumot, e feladatkörében irányítja az államtitkár és a
közigazgatási államtitkár tevékenységét
 rendeleteket alkot
o a tárca nélküli miniszter feladatköre
 a Kormány által meghatározott feladatkört látja el
 ellátja a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott feladatokat
 rendeleteket alkot
 (2017 őszén három tárca nélküli miniszter)
a Kormány tagjának jogállása
o összeférhetetlenségi szabályok
 más munkavégzésre irányuló jogviszony nem létesíthető (kivéve országgyűlési
képviselő, elkülönített állami pénzalap irányítása, tudományos és oktatási
tevékenység, sportegyesületek vezetése)
o mentelmi joggal csak akkor rendelkezik, ha egyébként országgyűlési képviselő is
o a miniszterelnök politikai felelősséggel tartozik az Országgyűlés irányában
o a miniszter politikai felelősséggel tartozik a miniszterelnök és az Országgyűlés irányában

Magyarország minisztériumai
a) a Miniszterelnökség, mint elsősorban az állam tevékenységének kormányzati, valamint a Kormány társadalompolitikai
tevékenységének összehangolását ellátó minisztérium,
b) a Miniszterelnöki Kabinetiroda, mint elsősorban általános politikai koordinációt ellátó minisztérium,
c) a szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumok.
(2) Magyarország szakpolitikai feladatokat ellátó minisztériumai a következők:
a) Belügyminisztérium,
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b) Emberi Erőforrások Minisztériuma,
c) Földművelésügyi Minisztérium,
d) Honvédelmi Minisztérium,
e) Igazságügyi Minisztérium,
f) Külgazdasági és Külügyminisztérium,
g) Nemzetgazdasági Minisztérium,
h) Nemzeti Fejlesztési Minisztérium.

4. A Kormány megalakulása
-

A miniszterelnök megválasztása
o személyére a parlamenti erőviszonyra figyelemmel a köztársasági elnök tesz javaslatot
(ha a miniszterelnök megbízatása az újonnan megválasztott Országgyűlés
megalakulásával szűnt meg, az alakuló ülésen, más esetekben a miniszterelnök
megbízatása megszűnésétől számított tizenöt napon belül)
o az országgyűlési képviselők több mint a felének szavazata szükséges
o megválasztásával hivatalba lép
o amennyiben a miniszterelnöknek javasolt személyt az Országgyűlés nem választotta
meg, a köztársasági elnök tizenöt napon belül teszi meg az új javaslatát

-

A miniszterek kinevezése
o személyére a miniszterelnök tesz javaslatot
o kinevezése előtt meghallgatja az az országgyűlési bizottság, amelynek hatásköréhez a
miniszter feladatköre igazodik
o a minisztert a köztársasági elnök nevezi ki
o a miniszter a kinevezésében megjelölt időpontban, ennek hiányában a kinevezésével
hivatalba lép
o a Kormány a miniszterek kinevezésével alakul meg
o a Kormány tagja az Országgyűlés előtt esküt tesz

5. A Kormány és a Kormány tagja megbízatásának megszűnése
-

a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével a Kormány megbízatása is megszűnik
a miniszterelnök megbízatása megszűnik
o az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával
o ha az Országgyűlés a miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki, és új
miniszterelnököt választ
 A) (konstruktív) bizalmatlansági indítvány
 az indítványt az országgyűlési képviselők egyötöde nyújtja be írásban,
miniszterelnöki tisztségre javasolt személy megjelölésével
 az Országgyűlés döntéséhez az országgyűlési képviselők több mint a
felének szavazata szükséges
 ha az Országgyűlés a bizalmatlansági indítványt támogatja, ezzel
bizalmatlanságát fejezi ki a miniszterelnökkel szemben, egyben
miniszterelnöknek megválasztja a bizalmatlansági indítványban
miniszterelnöki tisztségre javasolt személyt
 az Országgyűlés döntését az indítvány beterjesztésétől számított három
nap után, de legkésőbb nyolc napon belül hozza meg, ez idő alatt a
miniszterelnök nem mondhat le
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o

-

ha az Országgyűlés a miniszterelnök által kezdeményezett bizalmi szavazáson a
miniszterelnökkel szemben bizalmatlanságát fejezi ki
 A) bizalmi szavazás
 a miniszterelnök indítványozza
 ha a bizalmi szavazáson az országgyűlési képviselők több mint a fele
nem támogatja a miniszterelnököt, az Országgyűlés bizalmatlanságát
fejezi ki
 az Országgyűlés döntését az indítvány beterjesztésétől számított három
nap után, de legkésőbb nyolc napon belül hozza meg, ez idő alatt a
miniszterelnök nem mondhat le
 B) előterjesztéshez kötött bizalmi szavazás
 a miniszterelnök indítványozza, hogy a Kormány által benyújtott
előterjesztés feletti szavazás egyben bizalmi szavazás legyen
 ha az Országgyűlés a Kormány által benyújtott előterjesztést nem
támogatja, bizalmatlanságát fejezi ki (az elfogadáshoz szükséges
szavazati arány az adott előterjesztéshez igazodik)
 az Országgyűlés döntését az indítvány beterjesztésétől számított három
nap után, de legkésőbb nyolc napon belül hozza meg, ez idő alatt a
miniszterelnök nem mondhat le
o lemondásával
 miniszterelnök a köztársasági elnökhöz intézett írásbeli nyilatkozatával
mondhat le megbízatásáról
 a miniszterelnök megbízatása a lemondás benyújtásával szűnik meg
o halálával
 ennek tényét a házelnök jelenti be az Országgyűlésnek
o összeférhetetlenség kimondásával
 a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával állapítható
meg
o ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn
 a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával állapítható
meg
a miniszter megbízatása megszűnik
o a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével
o a miniszter lemondásával
 lemondó nyilatkozatát a miniszterelnök útján címzi a köztársasági elnökhöz
 a megbízatás megszűnésének időpontját a miniszterelnök javaslatára a
köztársasági elnök határozza meg, az azonban nem lehet későbbi a
lemondásnak a miniszterelnökhöz történő eljuttatását követő harmincadik
napnál
o felmentésével
 a miniszterelnök bármikor javaslatot tehet a köztársasági elnöknek a miniszter
felmentésére
 a miniszterelnök köteles a miniszter felmentését kezdeményezni, ha az
összeférhetetlen helyzetet nem szünteti meg, vagy nem állnak fenn a
megválasztásához szükséges feltételek
o halálával
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6. A Kormány szervezete és működése
-

-

állami vezetők
o politikai vezetők (állami vezetői szolgálati jogviszony)
 miniszterelnök
 miniszter
 főszabály szerint az államtitkár helyettesíti
 az köztársasági elnök döntésének ellenjegyzésében, valamint az
államtitkár akadályoztatása esetén az Országgyűlés ülésén másik
miniszter helyettesítheti
 államtitkár
 a
minisztérium
szervezeti
és
működési
szabályzatában
meghatározottak szerint a miniszter teljes jogú helyettese
 a miniszter az államtitkárok közül általános helyettesítésre egy
miniszterhelyettest jelöl ki
 a kinevezés feltétele a büntetlen előélet és a választhatóság az
országgyűlési választáson
 a miniszterelnöknek a miniszter véleményének kikérését követően
megtett javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki
 megbízatása megszűnik a miniszterelnök megbízatása megszűnésével
 hatáskörének gyakorlásáért a miniszternek és a miniszterelnöknek
tartozik felelősséggel
o szakmai vezetők (kormányzati szolgálati jogviszony)
 közigazgatási államtitkár
 a miniszter irányítása alatt, a jogszabályoknak és a szakmai
követelményeknek megfelelően vezeti a minisztérium hivatali
szervezetét
 a kinevezés szakmai feltételekhez kötött (büntetlen előélet,
választhatóság országgyűlési választáson, jogász, közigazgatási
mesterképzés, közgazdász végzettség)
 a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök határozatlan időre
nevezi ki
 helyettes államtitkár
 a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott területen
irányítja a szakmai munkát, tevékenységét a közigazgatási államtitkár
irányítja
 a kinevezés szakmai feltételekhez kötött (büntetlen előélet,
választhatóság országgyűlési választáson, jogász, közigazgatási
mesterképzés, közgazdász végzettség)
 a miniszter javaslatára a miniszterelnök nevez ki, határozatlan időre
a minisztériumok szervezete
o miniszteri kabinet, főosztályok és titkárságok, osztályok
a Kormány mellett működő testületek és tisztségviselők (normatív határozatban hozzák létre,
nem rendelkezik ügydöntő jogkörrel)
o kabinet
 kiemelt
fontosságú
társadalompolitikai,
gazdaságpolitikai
vagy
nemzetbiztonsági ügyekben hozza létre a Kormány (Stratégia, Gazdasági,
Nemzetbiztonsági)
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-

tagjai a feladatkörükben érintett miniszterek, valamint a miniszterelnök által
kijelölt személyek
 állást foglal a Kormány ülésén megtárgyalt kérdésekről
o kormánybizottság
 több minisztérium feladatkörét érintő feladatok összehangolása
 tagjai a feladatkörükben érintett miniszterek
o kormánybiztos
 miniszter vagy kormányhivatal feladatkörébe nem tartozó kiemelt feladatot lát
el
 miniszter, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár vagy más
személy is kinevezhető
a Kormány működése
o nyilvánosság
 a Kormány ülései a miniszterelnök eltérő rendelkezése hiányában nem
nyilvánosak
 a Kormány üléseiről hangfelvétel és összefoglaló készül, amelyek maradandó
értékű iratnak minősülnek
o előkészítés
 egyeztetése közigazgatási államtitkári értekezlet (a Kormány általános
hatáskörű döntés-előkészítő testülete) keretében
 egyeztetés a Stratégiai és Gazdasági Kabinet keretében
o kormányülés
 miniszterelnök vezeti (akadályoztatása esetén a Miniszterelnökséget vezető
miniszter)
 a miniszterelnök és a miniszterek vesznek rajta részt (a minisztert
akadályoztatása esetén a miniszterhelyettes, államtitkár vagy valamely másik
miniszter helyettesítheti)
o a Kormány döntései
 feladatkörében rendelet, határozat
 közzététel a Magyar Közlönyben, a Határozatok Tárában

7. Az ügyvezető Kormány
-

-

az ügyvezető Kormány működése
o a Kormány megbízatása megszűnésétől az új Kormány megalakulásáig
o hatásköri korlátok
 nemzetközi szerződést nem köthet
 rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben
alkothat
az ügyvezető miniszterelnök működése
o a (korábbi) miniszterelnök tölti be a funkciót, amennyiben megbízatása lemondásával,
vagy az újonnan megválasztott Országgyűlés megalakulásával szűnt meg
o a (korábbi) miniszterelnök-helyettes (az első helyen kijelölt miniszterelnök-helyettes)
tölti be a funkciót, amennyiben a (korábbi) miniszterelnök megbízatása a személyével
összefüggő valamely ok miatt szűnt meg
o hatásköri korlátok mindkét esetben
 miniszter kinevezésére vagy felmentésére nem tehet javaslatot
 rendeletet csak törvény felhatalmazása alapján, halaszthatatlan esetben
alkothat
Az Alkotmányjogi Tanszék előadásvázlatai
Forrás: www.alkjog.elte.hu

-

az ügyvezető miniszter működése
o a (korábbi) miniszter a miniszterelnök megbízatásának megszűnésétől az új miniszter
kinevezéséig vagy az új Kormány más tagjának a miniszteri feladatok ideiglenes
ellátásával való megbízásáig tölti be a funkciót
o hatásköri korlát
 rendeletet csak halaszthatatlan esetben alkothat

8. Jogforrások
-

Alaptörvény
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról
szóló 2010. évi XLIII. törvény
Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló 2014. évi XX. törvény
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet
a miniszterelnök-helyettes kijelöléséről szóló 1/2014. (VI. 6.) ME rendelet
a Kormány ügyrendjéről szóló 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat
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