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I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Szabályzat célja 

 

A Szabályzat célja, hogy a Kttv.-ben, illetve az Áttv.-ben meghatározott, valamint a Hivatal 

kormánymegbízottjának általános munkáltatói szabályozási hatáskörébe tartozó kérdésekben 

szabályozza a Hivatal állami tisztviselőinek és állami ügykezelőinek állami szolgálati jogviszonyát, 

valamint munkavállalóinak munkaviszonyát. 

 

2. A Szabályzat hatálya 

 

A Szabályzat hatálya kiterjed a főigazgatóra, igazgatóra, a kormánymegbízott közvetlen vezetése 

alatt álló szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok valamennyi állami szolgálati jogviszonyban 

álló, teljes és részmunkaidőben foglalkoztatott, határozatlan, illetőleg határozott időre kinevezett 

állami tisztviselőjére, állami ügykezelőjére. 

 

A prémiumévek programban résztvevő állami tisztviselőre, állami ügykezelőre, ha az erről szóló 

törvény másként nem rendelkezik, a Kttv., az Áttv. és e Szabályzat rendelkezéseit – a jogszabályban 

foglalt eltérésekkel – megfelelően kell alkalmazni. 

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) hatálya alá tartozó 

munkavállalók tekintetében e Szabályzat rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 

 

Jelen Szabályzatot az állami szolgálati jogviszonyra, kormányzati szolgálati jogviszonyra, valamint a 

munkaviszonyra vonatkozó jogszabállyal és egyéb rendelkezésekkel együtt kell alkalmazni. 

 

Ahol jelen Szabályzat foglalkoztatottat említ, azon állami tisztviselőt, állami ügykezelőt és 

munkavállalót is kell érteni. 

 

3. A Szabályzat jogszabályi alapjai 

 

A Szabályzat alapját az alábbi jogszabályok képezik: 

a) a Kttv.; 

b) az Áttv.; 

c) a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát 

vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi  

V. törvény; 

d) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi  

CXXVI. törvény (a továbbiakban úgy is, mint: Kht.); 

e) az Mt.; 

f) az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény  

(a továbbiakban: Vnyt.); 

g) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben  

(a továbbiakban: Knyt.) 
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h) személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (továbbiakban: Szja.) 

i) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény; 

j) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 

k) a nemzetbiztonsági ellenőrzés és a felülvizsgálati eljárás során a biztonsági kérdőív 

kitöltésének eljárási szabályairól, valamint a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben  

a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentésének rendjéről szóló  

418/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet; 

l) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint  

a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. 

rendelet; 

m) az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet; 

n) a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 

tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről 

szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet; 

o) a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. 

rendelet; 

p) a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott 

munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati 

alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet; 

q) a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 

249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet; 

r) az állami tisztviselők teljesítményértékeléséről szóló 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet; 

s) a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet; 

t) a közszolgálati tisztviselők egyéni teljesítményértékeléséről szóló 10/2013. (VI. 30.) KIM 

rendelet; 

u) az állami tisztviselők kiemelt ügyintézői osztályba sorolásáról, az állami tisztviselők részére 

előírt szakirányú szakképzettség megszerzése alóli mentesülés eljárási szabályairól, valamint 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzése keretében megszerzett szakképzettséghez kötött 

munkakörök meghatározásáról szóló 30/2016. (XI. 15.) MvM rendelet; 

v) az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet; 

w) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet; 

x) a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet; 

y) a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. 

rendelet; 

z) a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016.  

(XII. 30.) MvM utasítás. 

 

4. Fogalmi meghatározások 

 

A Szabályzat alkalmazása során használatos alapfogalmak a Kttv. 6. §-ában, illetve az Áttv.  

4. §-ában meghatározottak. 
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II. 

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 

 

A kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek, valamint a járási hivatalok: 

 

1. Kormánymegbízotti Kabinet 

2. Főigazgatói Titkárság 

3. Védelmi Bizottság Titkársága 

4. Belső Ellenőrzési Osztály 

5. Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

6. Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály 

7. Népegészségügyi Főosztály 

8. Társadalombiztosítási Főosztály 

9. Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 

10. Foglalkoztatási Főosztály 

11. Hatósági Főosztály 

12. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

13. Jogi és Koordinációs Főosztály 

14. Cigándi Járási Hivatal 

15. Edelényi Járási Hivatal 

16. Encsi Járási Hivatal 

17. Gönci Járási Hivatal 

18. Kazincbarcikai Járási Hivatal 

19. Mezőcsáti Járási Hivatal 

20. Mezőkövesdi Járási Hivatal 

21. Miskolci Járási Hivatal 

22. Ózdi Járási Hivatal 

23. Putnoki Járási Hivatal 

24. Sárospataki Járási Hivatal 

25. Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal 

26. Szerencsi Járási Hivatal 

27. Szikszói Járási Hivatal 

28. Tiszaújvárosi Járási Hivatal 

29. Tokaji Járási Hivatal 

 

 

III. 

A MUNKÁLTATÓI JOGOK ÉS GYAKORLÁSUK ÁTRUHÁZÁSA 

 

1. A kormánymegbízott munkáltatói jogai 

 

A kormánymegbízott gyakorolja a következő pontokban foglaltak kivételével, a jogszabályokban 

részére meghatározott munkáltatói jogokat. 
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2. A kormánymegbízott által a főigazgatóra átruházott munkáltatói jogok 

 

a) a kormánymegbízott munkáltatói jogkörébe tartozó eskütétel során a munkáltatói jogkör 

gyakorlása; 

b) a Hivatalban a munkarendre vonatkozó szabályok érvényesítése, betartatásának biztosítása; 

c) az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeiről való gondoskodás; 

d) a Hivatal alkalmazottai vonatkozásában az arányos foglalkoztatás figyelemmel kísérése; 

e) a Hivatal illetékességi területén a kiküldetések elrendelése; 

f) a rendkívüli munkaidő-kedvezmény feltételeinek biztosításáról való gondoskodás. 

 

3. A főigazgató saját hatáskörben gyakorolja a mindenkor hatályos jogszabályokban részére biztosított 

munkáltatói jogokat az igazgató tekintetében. 

 

4. A főigazgató az alábbi előterjesztéssel, kezdeményezéssel, javaslattétellel, véleményezéssel 

élhet a kormánymegbízott felé a Hivatal – ide nem értve a járási hivatalok – állami tisztviselői, 

állami ügykezelői, munkavállalói tekintetében: 

 

a) a Hivatal állami tisztviselőit, állami ügykezelőit érintő kormánymegbízotti munkáltatói 

intézkedések véleményezése; 

b) a kormánymegbízott munkáltatói jogkörébe tartozó vezetői munkakörrel rendelkező állami 

tisztviselők teljesítménykövetelmény meghatározásának, értékelésének és minősítésének 

előkészítése; 

c) az állami tisztviselők, állami ügykezelők munkaköri leírásainak felterjesztése 

kormánymegbízotti jóváhagyásra; 

d) a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges munkáltatói 

intézkedések megtételének kezdeményezése; 

e) jutalmak, egyéb juttatások, elismerések, kitüntetések adományozására való javaslattétel. 

 

5. A kormánymegbízott által a főosztályvezetőkre, az önálló jogállású osztályok vezetőire  

az általuk irányított foglalkoztatottak vonatkozásában átruházott munkáltatói jogok 

 

a)  a szabadságolási ütemterv keretei között a szabadságok igénybevételének engedélyezése, 

(kivéve EU-s projektekben foglalkoztatottak szabadságainak engedélyezése); 

b) a szabadságolási ütemtervtől eltérő szabadság igénybevételének engedélyezése 

(a Kttv. 103. §-ában foglaltak betartásával); 

c) a foglalkoztatottak munkaidőben történő eltávozásának engedélyezése, a távollétről 

nyilvántartás vezetése; 

d) a foglalkoztatottak arányos foglalkoztatásáról való gondoskodás, a szabályszerű 

munkavégzés, valamint az ügyintézési határidők betartásának folyamatos ellenőrzése. 

 

A kormánymegbízott munkáltatói jogkörébe tartozó állami tisztviselők, állami ügykezelők 

teljesítménykövetelményeinek meghatározása, teljesítményértékelése és minősítése (értékelő 

vezetői jogkör) az 1. függelékben meghatározottak szerint kerül átruházásra, míg a járási 

hivatalvezetők munkáltatói jogkörébe tartozó állami tisztviselők, állami ügykezelők tekintetében az 

értékelő vezetői jogkör átruházását külön dokumentum – az egységes Ügyrend – tartalmazza. 
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6. A kormánymegbízott által a járási hivatalok állami foglalkoztatási szervi feladatokat ellátó 

osztályainak vezetőire (a Miskolci Járási Hivatal vonatkozásában a főosztályvezetőre) 

átruházott munkáltatói jog 

 

A szabadságok igénybevételének engedélyezése azon EU-s projektekben foglalkoztatott állami 

tisztviselők vonatkozásában, akiknek munkavégzési helye az irányításuk alatt lévő osztályon 

(Miskolci Járási Hivatal esetében az irányítása alatt lévő főosztályon) van, a Foglalkoztatási Főosztály 

Munkaerőpiaci Osztálya vezetőjének előzetes jóváhagyásával. 

 

7. A főosztályvezetők, az önálló jogállású osztályok vezetői az általuk irányított szervezeti egység 

foglalkoztatottjai vonatkozásában írásban az alábbi előterjesztéssel, kezdeményezéssel, 

javaslattétellel, véleményezéssel élhetnek a kormánymegbízott felé: 

 

a) az irányításuk alatt álló foglalkoztatottakat érintő személyzeti és munkajogi intézkedés,  

a kitüntetés, jutalmazás, fegyelmi, kártérítési felelősségre vonás kezdeményezése; 

b) a kormánymegbízottnak a foglalkoztatottak tekintetében az állami szolgálati jogviszony, 

munkaviszony létesítésére, megszüntetésére, kinevezés/munkaszerződés módosítására 

irányuló javaslattétel; 

c) a vezetése alatt álló szervezeti egység foglalkoztatottait érintő valamennyi munkáltatói 

intézkedés véleményezése; 

d) a foglalkoztatottak munkaköri leírásainak előkészítése; 

e) a jelen Szabályzat rendelkezései alapján rendkívüli munkavégzés elrendelésének 

kezdeményezése; 

f) kedvezmények, juttatások igénybevétele tárgyában előterjesztett kérelmek véleményezése; 

g) a fizetés nélküli szabadság engedélyezése iránti kérelmek véleményezése; 

h) a rendkívüli munkaidő-kedvezmény feltételeinek biztosításával összefüggő intézkedések 

előterjesztése; 

i) a Hivatal illetékességi területén történő kiküldetés elrendelésének kezdeményezése. 

 

8. A járási hivatalvezetők munkáltatói jogai 

 

8.1. A járási hivatalvezető gyakorolja a járási hivatalnál foglalkoztatottak felett a jogszabályokban 

biztosított munkáltatói jogokat, kivéve, ha annak átruházásáról külön írásban (például: az egységes 

Ügyrendben) rendelkezett. A járási hivatalvezető a munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházását 

tartalmazó dokumentumot első alkalommal a jelen Közszolgálati Szabályzat hatálybalépését követő 

30 napon belül, ezt követően pedig – amennyiben az átruházást a járási hivatalvezető módosítja –, 

úgy a módosítás hatálybalépését követő 30 napon belül köteles a Jogi és Koordinációs Főosztály 

Humánpolitikai Osztálya részére másolatban megküldeni. 

 

8.2. A járási hivatalnál kinevezni kívánt, illetve felmenteni javasolt személyről a járási hivatalvezető 

tájékoztatja a kormánymegbízottat, valamint a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések 

tartalmazzák ezen túlmenően a kormánymegbízott mindazon egyetértési jogköreit, amelyeket  

a járási hivatalvezetők munkáltatói jogköreinek gyakorlása során kötelesek betartani. 

(Ide értendő különösen az állami tisztviselő kiemelt ügyintézői osztályba sorolásához, kiemelt 

ügyintézői osztályból a teljesítményértékelés, illetve minősítés alapján általános ügyintézői 

osztályba történő sorolásához; valamint az állami tisztviselő, illetve állami ügykezelő illetményének 
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az előmeneteli fokozata alapján irányadó alsó és felső határ közötti megállapításához, illetve ezen 

határok közötti megváltoztatásához szükséges egyetértési jogkör.) 

 

8.3. A kormánymegbízott egyetértése szükséges az előzőeken túlmenően a Hivatal költségvetésével 

közvetlenül összefüggésben hozott munkáltatói döntésekhez, intézkedésekhez (például: illetményt 

érintő kinevezés módosításhoz, határozott idejű kinevezés meghosszabbításához, stb.). 

 

9. A munkáltatói jogokkal kapcsolatos intézkedések szakmai előkészítéséért való felelősség 

 

9.1. Mind a kormánymegbízotti és a járási hivatal hivatalvezetői hatáskörben fenntartott, mind az 

átruházott jogkörben gyakorolt munkáltatói döntések, intézkedések szakmai előkészítéséért a Jogi 

és Koordinációs Főosztály vezetője a felelős. 

 

9.2. A jelen Szabályzatban, valamint a járási hivatalvezető által külön intézkedéssel átruházott 

munkáltatói jogkörök gyakorlását esetenként – az érintett egyidejű értesítése mellett – a 

kormánymegbízott, a járási hivatal hivatalvezetője magához vonhatja, illetve írásban más vezetői 

munkakörrel rendelkező állami tisztviselőre ruházhatja át. Az átruházott munkáltatói jogkör nem 

ruházható tovább. 

 

 

IV. 

JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE, MEGSZŰNÉSE 

 

1. Állami szolgálati jogviszony és munkaviszony létesítése 

 

1.1. A főosztályvezetők és az önálló jogállású osztályok vezetői az általuk vezetett szervezeti egység 

tekintetében kezdeményezhetik állami szolgálati jogviszony vagy munkaviszony létesítését a 

kormánymegbízottnál. 

A kezdeményezéshez a 2., illetve 3. függelék szerinti felvételi javaslati adatlapot, illetve az 

alkalmazáshoz szükséges iratokat, okiratokat kell csatolni. Tekintettel arra, hogy a munkáltatói 

intézkedések elektronikus úton kerülnek aláírásra és kézbesítésre, az alkalmazásra kerülő 

személynek ügyfélkapu regisztrációval szükséges rendelkeznie, melyet a 4. függelék szerinti 

nyilatkozat kitöltésével igazol. 

 

1.2. A jogviszony létesítésére irányuló kezdeményezésnek, valamint a felvételi javaslati adatlap 

nyomtatványnak a Jogi és Koordinációs Főosztályra – legkésőbb – a következő időpontban meg 

kell érkeznie: a hónap 1. napja és 15. napja közötti időpontban tervezett felvételhez  

az ezt megelőző hónap 15. napjáig, a hónap 16. és utolsó napja közötti időpontban tervezett 

felvételhez az ezt megelőző hónap utolsó napjáig. 

 

1.3. A kinevezésről döntést hozni, érdemi nyilatkozatot tenni, a kinevezési okiratot elkészíteni csak  

azt követően lehet, ha a 2., illetve 3. függelék szerinti, 2 eredeti példányban benyújtott felvételi 

javaslati adatlap nyomtatványon: 

 

a) a főosztályvezető/önálló jogállású osztály vezetője a jogviszony létesítését aláírásával ellátva 

kezdeményezte; 
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b) a jogviszony létesítés jogszabályban előírt feltételeinek fennállását a humánpolitikai referens 

előzetesen megvizsgálta és ezt aláírásával igazolta; 

c) a jogviszony létesítéséhez a pénzügyi fedezet biztosítását, illetve rendelkezésre állását  

a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellenjegyzésre jogosult tisztviselője aláírásával 

igazolta. 

 

1.4. A járási hivatal vezetője 

 

a) az állami szolgálati jogviszony, vagy munkaviszony létesítésének szándékáról írásban 

tájékoztatja a kormánymegbízottat; 

b) a tájékoztatással egyidejűleg – az 5., illetve 6. függelék szerinti felvételi javaslati adatlap,  

a 4. függelék szerinti nyilatkozat, illetve az alkalmazáshoz szükséges iratok, okiratok 

hitelesített másolatainak csatolásával – megkéri a kinevezéshez a kormánymegbízott 

hozzájárulását. 

 

1.5. A kérelem benyújtására vonatkozó határidők tekintetében az 1.2. pontban foglaltak az irányadók. 

 

1.6. A kinevezésről döntést hozni, érdemi nyilatkozatot tenni, a kinevezési okiratot elkészíteni csak azt 

követően lehet, ha a 5., illetve 6. függelék szerinti, 2 eredeti példányban benyújtandó felvételi 

javaslat adatlap nyomtatványon: 

 

a) a munkáltatói jogkör gyakorlója a jogviszony létesítését aláírásával ellátva kérelmezte; 

b) a jogviszony létesítéséhez a kormánymegbízott hozzájárult, azt aláírásával támogatta; 

c) a jogviszony létesítés jogszabályban előírt feltételeinek fennállását a humánpolitikai referens 

előzetesen megvizsgálta és ezt aláírásával igazolta; 

d) a jogviszony létesítéséhez a pénzügyi fedezet biztosítását, illetve rendelkezésre állását a 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály ellenjegyzésre jogosult tisztviselője aláírásával igazolta. 

 

2. Pályáztatás 

 

2.1. Jogszabályban, vagy a kormánymegbízott döntése alapján meghatározott munkakörök pályázat 

útján tölthetőek be. A pályázat lehet nyilvános vagy belső (zárt), azaz a Hivatal saját állományába 

tartozó foglalkoztatottjai részére meghirdetésre kerülő pályázat. A kinevezési jogkör gyakorlója  

a pályázatok elbírálásának előkészítése, értékelése céljából – a pályázatok benyújtására nyitva álló 

határidő lejártáig – 3 tagú előkészítő bizottságot hoz létre. A bizottság tagjait esetenként  

a kormánymegbízott, illetve a munkáltatói jogkör gyakorlója kéri fel. 

 

2.2. Pályázat kiírása esetén felvenni csak olyan személyt lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati 

feltételeknek megfelelt. 

 

2.3. A Hivatal a pályázati kiírást az egységes hozzáférést biztosító informatikai rendszeren keresztül 

elektronikus úton megküldi a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv  

(a továbbiakban: szolgáltató központ) részére, amely azt közzéteszi a megküldést követő  

3 munkanapon belül. 
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2.4. A belső (zárt) pályáztatás során a pályázati felhívás elektronikus úton megküldésre kerül a 

szervezeti egységek vezetőinek az irányításuk alá tartozó foglalkoztatottak részére történő 

továbbítás céljából. 

 

2.5. A közzététel napjától a Hivatal a pályázati kiírást egyéb módon is közzéteheti. A pályázatot kiíró 

szerv által meghirdetett pályázatban megjelölt benyújtási határidőt a szolgáltató központ által 

történő közzétételtől, míg a belső (zárt) pályázat esetén a szervezeti egységek vezetői részére 

történő megküldéstől kell számítani. A pályázat benyújtására meghatározott idő 10 napnál nem 

lehet rövidebb. 

 

2.6. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

 

a) a Hivatal megnevezését; 

b) a betöltendő munkakört, vezetői munkakör esetén a vezetett szervezeti egység 

megnevezését; 

c) az ellátandó feladatok ismertetését; 

d) a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban előírt és egyéb 

szükséges valamennyi feltételt; 

e) az illetményre, munkabérre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást; 

f) a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét; 

g) a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános tájékoztatást; 

h) az állás betöltésének időpontját; 

i) a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását (a pályázati anyag meghatározását); 

j) írásbeli felhatalmazás a pályázatot elbírálók részére a pályázó személyes adatainak 

megismerésére és az elbírálási időszak alatti tárolására; 

k) vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatos nyilatkozat kérését (amennyiben 

szükséges); 

l) nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához történő hozzájárulást (amennyiben szükséges). 

 

2.7. A pályázat betöltött állásra is kiírható, feltéve, hogy legkésőbb a pályázat elbírálásának napjától  

az állás betölthető és az állást betöltő foglalkoztatottat a kiírást megelőzően legalább 8 nappal 

korábban a pályázat kiírásáról írásban tájékoztatják. E rendelkezés alkalmazása során az állás 

betölthetőnek minősül akkor is, ha az állást betöltő foglalkoztatott lemondási, felmentési/felmondási 

idejét tölti és a munkavégzési kötelezettség alól a munkáltató felmentette. 

 

3. Az előkészítő bizottság feladata: 

 

3.1. A pályázati anyagot tartalmazó érkeztető bélyegzővel ellátott, sértetlen, zárt borítékok 

megszámlálása. 

Jegyzőkönyvben történő rögzítése annak, hogy hány fő nyújtott be pályázati anyagot, továbbá: 

 

a) ebből mennyi érkezett határidőben (határidőben érkezettnek kell tekinteni, ha a pályázatot  

a benyújtására meghatározott határidő utolsó napján postára adták); 

b) mennyi érkezett határidőn túl. 

 

3.2. A pályázatok bontása során jegyzőkönyvben kell rögzíteni, hogy a pályázati kiírásban megjelölt 

valamennyi feltétel meglétének az ellenőrzése megtörtént. 



 

11 

 

3.3. A pályázati kiírásban megjelölt feltételek teljesítését írásban is rögzíteni kell, az alábbiak szerint: 

 

a) sorszám; 

b) pályázó neve, címe, telefonszáma; 

c) pályázat postára adásának/személyes benyújtásának napja; 

d) szakmai önéletrajz; 

e) a végzettséget igazoló okirat megnevezése; 

f) szakmai gyakorlat; 

g) vezetői program,; 

h) hatósági erkölcsi bizonyítvány; 

i) alapvizsga bizonyítvány; 

j) szakvizsga /versenyvizsga bizonyítvány; 

k) közigazgatási/ kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szakon szerzett oklevél; 

l) számítógép kezelésére vonatkozó ismeret; 

m) nyelvvizsga; 

n) gépjármű vezetési engedély; 

o) egyéb; 

p) értékelés (az előírt követelményeknek megfelel, nem felel meg). 

 

3.4. Meg kell állapítani azt, hogy mely pályázatok érvényesek, mely pályázatok érvénytelenek. 

Az érvényesen pályázók közül (a pályázati munkák minősége alapján) a szóbeli meghallgatásra 

kiválasztott pályázókat ki kell értesíteni. A kiválasztott pályázók szóbeli meghallgatását követően, a 

meghallgatásról, a megállapításokról és a kiértékelésről jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

3.5. A kinevezési jogkör gyakorlója, a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 30 napon belül, 

illetve a szolgáltató központ igénybevétele esetén a szolgáltató központ által lefolytatott kiválasztást 

követő 10 napon belül dönt: 

 

a) a pályázatokról, a pályázók által elért eredményekről, 

b) a kiválasztásra került pályázók felvételéről, illetve a belső pályáztatás esetén a kiválasztásra 

került foglalkoztatottak kinevezés módosításáról, vagy  

c) eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot. 

 

3.6. A kinevezési jogkör gyakorlója döntését követően írásban haladéktalanul tájékoztat valamennyi 

pályázót. 

 

4. A jogviszony létesítésének feltételei 

 

4.1. Az állami tisztviselők esetén a Kttv. 39. §-ában, illetve az Áttv. 5. §-ában meghatározott 

előírásoknak, valamint a munkakör betöltéséhez szükséges képesítési előírásoknak való 

megfelelés. Az állami ügykezelők esetén a Kttv. 207. §-ában, illetve az Áttv. 5. §-ában 

meghatározott előírásoknak való megfelelés. A munkavállalók esetén a Kttv. 258. §-ában 

meghatározott előírásoknak való megfelelés 
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4.2. A jogviszony létesítéséhez, illetve a közszolgálati nyilvántartáshoz szükséges adatokat a jelöltnek 

az eredeti vagy közjegyző által hitelesített okiratok bemutatásával kell igazolnia, ezekről hitelesített 

másolatot kell készíteni, melyet a személyi anyagban kell elhelyezni. 

 

4.3. Nem létesíthető állami szolgálati jogviszony, ha az állami tisztviselő, állami ügykezelő ezáltal 

hozzátartozójával irányítási (felügyeleti), ellenőrzési, vagy elszámolási kapcsolatba kerülne  

(Kttv. 84. § (1) bekezdése). 

 

4.4. Az állami szolgálati jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. Eltérő rendelkezés 

hiányában az állami szolgálati jogviszony határozatlan időre és teljes munkaidőre jön létre. 

A munkaviszony munkaszerződéssel jön létre. Eltérő rendelkezés hiányában a munkaviszony 

határozatlan időre és általános teljes napi munkaidőben történő foglalkoztatásra jön létre. 

 

4.5. Tartósan távollévő helyettesítése, illetve meghatározott feladat elvégzése céljából határozott időre  

is létesíthető állami szolgálati jogviszony. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni. 

 

5. A kinevezési okirat/a munkaszerződés 

 

5.1. A kinevezési okirat tartalmi elemei: 

 

a) a besorolás alapjául szolgáló előmeneteli fokozat; 

b) illetmény; 

c) feladatkör és munkakör meghatározása; 

d) foglalkoztatásra kijelölt szervezeti egység megnevezése; 

e) munkavégzés helyének meghatározása; 

f) hivatali érdekből történő átirányításra vonatkozó rendelkezés; 

g) előmenetelhez előírt kötelezettségek meghatározása; 

h) az állami szolgálati jogviszony kezdetének napja; 

i) próbaidő kikötése (3-6 hónap), 3 hónapnál rövidebb idejű kinevezés esetén a próbaidő 

legfeljebb a határozott idejű kinevezés időtartamának a fele lehet. 

 

5.2. A munkaszerződés tartalmi elemei: 

 

a) alapbér; 

b) munkakör meghatározása; 

c) munkavégzés helyének meghatározása; 

d) a munkaviszony kezdetének napja; 

e) próbaidő kikötése (maximum 3 hónap, amennyiben felek megállapodnak próbaidőben). 

 

5.3. Az elektronikusan kiadmányozott kinevezési okiratról, illetve munkaszerződésről a munkáltatói 

jogkör gyakorlója által írásban kijelölt személy záradékkal ellátott hiteles papír alapú kiadmányt 

készít 3 példányban, melyek a foglalkoztatott részére aláírás céljából kézbesítésre kerülnek. 

 

6. Az eskütétel 

 

6.1. Az állami szolgálati jogviszonyba történő kinevezéskor az állami tisztviselő, állami ügykezelő köteles 

a Kttv. 44. §-ában meghatározottak szerint esküt tenni. 
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6.2. Az eskütételre a munkáltatói jogkör gyakorlója előtt kerül sor, mely jogkörét a kormánymegbízott a 

főigazgatóra átruházza. A járási hivatalba kinevezésre kerülő állami tisztviselők, állami ügykezelők 

esetében az eskütételre a járási hivatalvezetők előtt kerül sor. Az esküt szóban kell elmondani és 

írásban az esküokmány aláírásával kell dokumentálni. 

Az eskütételről 3 példányban esküokmányt kell készíteni, amelyből 1 példányt az eskütevő részére 

kell átadni, 1-1 példányt a személyi anyagban, illetve az ügyiratban kell elhelyezni. 

 

7. A titoktartási nyilatkozat 

 

A munkavállaló a Kttv. 258. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében jelen Szabályzat 7. függeléke 

szerinti írásbeli titoktartási nyilatkozatot tesz. 

 

8. Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 

 

8.1. Kötelezettek köre 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 39/2016.  

(XII. 30.) MvM utasítás 1. függelékében, valamint a Szabályzat 8. függelékében megjelölt 

munkakörökben az állami tisztviselők kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. 

Ezen munkakörökben a kinevezés feltétele az érvényes vagyonnyilatkozat. 

 

8.2. A vagyonnyilatkozatok kezelése 

 

A Hivatal állami tisztviselőinek vagyonnyilatkozat-tétellel összefüggésben keletkezett iratait – 

ideértve a vagyoni helyzetre tett bejelentéseket, valamint a vagyongyarapodási vizsgálatot 

megelőző meghallgatás iratait – kezelését, őrzését és nyilvántartását a Jogi és Koordinációs 

Főosztály Humánpolitikai Osztálya végzi, az őrzésért a Jogi és Koordinációs Főosztály vezetője a 

felelős. 

 

8.3. Eljárás jogviszony létesítése esetén, ismételt vagyonnyilatkozat-tétel esetén 

 

8.3.1. A kötelezett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszonya, megbízatása  

(a továbbiakban együtt: jogviszony) létesítésekor az őrzésért felelős megállapítja a 

vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, továbbá annak jogalapját és gyakoriságát. 

 

8.3.2. A Jogi és Koordinációs Főosztály által előkészített tájékoztatató levél megküldésével a 

munkáltatói jogkör gyakorlója értesíti a kötelezettet a kötelezettség fennállásáról és az 

esedékesség időpontjáról, valamint közli a vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges 

formanyomtatvány és kitöltési útmutató Hivatal honlapján történő elérhetőségét. 

 

8.3.3. A vagyonnyilatkozatot 2 példányban kell kitölteni, a kötelezett arra rávezeti az őrzéssel 

megbízott által megadott nyilvántartási számot, és a kötelezett által valamennyi oldalán aláírva – 

az első oldalon a kitöltés dátumát feltüntetve - példányonként külön-külön zárt borítékban kell 

elhelyezni. 
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8.3.4. A nyilatkozó a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, 

hogy a nyilatkozat átadására zárt borítékban került sor. 

 

8.3.5. Az őrzésért felelős ezt követően szintén a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett 

aláírásával igazolja mindkét borítékon, hogy a nyilatkozat átadására zárt borítékban került sor. 

A vagyonnyilatkozat és a 9. függelék szerinti igazolás egy-egy példánya a kötelezett részére 

visszaadásra, illetve átadásra kerül. 

 

8.3.6. Az adott évben június 30. napjáig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség esetén a Jogi 

és Koordinációs Főosztály által előkészített tájékoztatató levél megküldésével a munkáltatói 

jogkör gyakorlója értesíti a kötelezettet a kötelezettség fennállásáról és az esedékesség 

időpontjáról, valamint közli a vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges formanyomtatvány és 

kitöltési útmutató Hivatal honlapján történő elérhetőségét. 

 

8.3.7. Ha a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett, az őrzéssel megbízott az előző vagyonnyilatkozat 

Jogi és Koordinációs Főosztályon őrzött példányát a kötelezettnek  vissza kell adni. 

 

8.3.8. A kötelezett elhalálozása esetén a tudomásszerzést követően haladéktalanul, valamint a 

visszaadás meghiúsulása esetén a kézbesítés utolsó megkísérléséről számított 30 nap után a 

vagyonnyilatkozatot az őrzéssel megbízott – a Humánpolitikai Osztály osztályvezetője és 1 fő 

humánpolitikai referens jelenlétében – jegyzőkönyv felvételével, a zárt boríték felnyitása nélkül 

megsemmisíti. 

 

8.3.9. Az adott évben június 30. napjáig esedékes vagyonnyilatkozatokat a főosztályvezetők, önálló 

jogállású osztály osztályvezető, járási hivatalvezetők szervezeti egységenként összegyűjtve 

továbbítják a Jogi és Koordinációs Főosztály részére. 

 

8.4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása 

 

8.4.1. Ha a kötelezett nem tesz vagyonnyilatkozatot, a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles – a Jogi 

és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya által előkészített munkáltatói intézkedéssel – 

írásban felszólítani arra, hogy e kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon 

belül teljesítse.  

Ha e határidő eredménytelenül telik el, azt a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 

megtagadásának kell tekinteni, kivéve, ha a kötelezett a kötelezettségének önhibáján kívül nem 

tudott eleget tenni. Ebben az esetben a kötelezett a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 

az akadály megszűnésétől számított 8 napon belül köteles eleget tenni, ennek elmulasztását a 

vagyonnyilatkozat-tétel megtagadásának kell tekinteni. 

 

8.4.2. A vagyonnyilatkozat elmulasztása a jogviszony megszűnését vonja maga után, a kötelezettség 

elmulasztásával a jogviszony a törvény erejénél fogva, azonnali hatállyal megszűnik. 

 

8.4.3. A jogviszony a törvény erejénél fogva azonnal megszűnik, ha a nyilatkozattételre köteles állami 

tisztviselő vagyonnyilatkozatában szándékosan a valóságnak meg nem felelő lényeges adatot, 

tényt közöl vagy a vagyonnyilatkozatát és a személyes adat kezelésére vonatkozó felhatalmazó 

nyilatkozatát visszavonja. 
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8.5. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnése 

 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnése (ide értve a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munkakör, feladatkör megszűnését is), valamint 

a kötelezett időszakosan esedékes új vagyonnyilatkozat-tétele esetén a Vnyt.-ben foglaltak szerint 

kell eljárni. Amennyiben a Vnyt.-ben meghatározott esetekben szükséges vagyonnyilatkozat 

visszaadására az őrzésért felelősnek nincs lehetősége (például: az állami tisztviselő 

akadályoztatása miatt), az állami tisztviselő részére postai küldeményként tértivevénnyel kell 

megküldeni. 

 

8.6. Vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző ellenőrzési eljárás 

 

8.6.1. A vagyongyarapodási vizsgálat Vnyt. 14. § (1) bekezdése alapján történő kezdeményezésével 

összefüggő, a kötelezett vagyoni helyzetére tett bejelentéssel kapcsolatos iratok kezelését és 

nyilvántartását, valamint a meghallgatással kapcsolatos adminisztratív teendőket a Jogi és 

Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya látja el. Ha a vagyonnyilatkozattal kapcsolatban 

tett bejelentés, irat más szervezeti egységhez érkezik, azt haladéktalanul meg kell küldeni  

az őrzésért felelős részére további ügyintézés céljából. 

 

8.6.2. A kötelezett vagyoni helyzetére vonatkozó bejelentés befogadhatóságát a kézhezvételtől 

számított 3 munkanapon belül az őrzésért felelős véleményezi, ha viszont a Vnyt. 14. §  

(2) bekezdésében foglalt valamely ok miatt nem lehet meghallgatást kezdeményezni a 

bejelentés érdemi vizsgálat nélküli elutasítására tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlója 

felé. 

Az őrzésért felelős akkor is meghallgatást kezdeményez, ha a bejelentés szerinti 

vagyongyarapodás a kötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozónál áll fenn. 

 

8.6.3. Az őrzésért felelős a – meghallgatás kezdeményezésére irányuló – véleményéhez csatolja  

a kötelezett vagyonnyilatkozatát tartalmazó zárt borítékot is, melyet együttesen (a véleményt és 

zárt borítékot) a munkáltatói jogkör gyakorlója részére megküld. A munkáltatói jogkör gyakorlója 

a vélemény kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül – a bejelentés megküldésével – 

tájékoztatja a kötelezettet a bejelentés tartalmáról. 

 

8.6.4. A kötelezett a bejelentésben foglaltakra a tájékoztatástól számított 5 munkanapon belül írásban 

észrevételt tehet. A munkáltatói jogkör gyakorlója az észrevételezési határidő lejártát követő  

5 munkanapon belül dönt a meghallgatás elrendeléséről. 

 

8.6.5. A meghallgatás elrendelése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a kötelezettnél magasabb 

besorolású, ennek hiányában a vezetői munkakört ellátó tisztviselők közül megbízottat jelöl ki  

a meghallgatás lefolytatására. 

 

8.6.6. A vagyongyarapodási ellenőrzési eljárást megelőző meghallgatás céljáról, időpontjáról, módjáról, 

módszeréről a kötelezettet a meghallgatás előtt legalább 5 munkanappal írásban kell értesíteni. 

 

8.6.7. A megbízott a kijelöléstől számított 10 munkanapon belül meghallgatja a kötelezettet. 

A vagyonnyilatkozat felbontására csak a kötelezett jelenlétében kerülhet sor. 

A megbízott a meghallgatás alapján a vagyongyarapodás tárgyában javaslatot készít. 
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A meghallgatásról a Humánpolitikai Osztály osztályvezetője (vagy az által kijelölt humánpolitikai 

referens) jegyzőkönyvet készít 2 eredeti példányban, amelynek 1 eredeti példányát a 

kötelezettnek át kell adni. 

 

8.6.8. A megbízott a meghallgatásról készült jegyzőkönyvet és a keletkezett iratokat javaslatával együtt 

– a kijelölésétől számított 10 munkanapon belül – megküldi a munkáltatói jogkör gyakorlójának. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a határidőt különösen indokolt esetben meghosszabbíthatja. 

 

8.6.9. A munkáltatói jogkör gyakorlója a kötelezett meghallgatása során felvett jegyzőkönyv 

másodpéldányát, továbbá a kötelezett vagyonnyilatkozatát a Humánpolitikai Osztály részére 

átadja a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos iratok közötti elhelyezés érdekében. 

A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos meghallgatás eredményéről – ha jogszabály másként nem 

rendelkezik – a bejelentést tevőt a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban tájékoztatnia kell. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a megbízotti javaslat kézhezvételétől számított 5 munkanapon 

belül dönt a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezéséről. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezésével egyidejűleg 

megküldi a kötelezett (és hozzátartozója) vagyonnyilatkozatát az állami adóhatóság részére, 

továbbá értesíti a kötelezettet a vizsgálat kezdeményezéséről. 

A Humánpolitikai Osztály a vagyongyarapodási vizsgálat kezdeményezését nyilvántartásába 

bejegyzi. 

 

9. Összeférhetetlenség 

 

9.1. A kinevezést megelőzően a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya tájékoztatja a 

foglalkoztatásra kerülő személyt a jogviszony létesítésére és fennállására vonatkozó 

összeférhetetlenségi szabályokról, akinek nyilatkoznia kell arról kinevezését megelőzően, hogy 

személyét a vonatkozó jogszabályokban meghatározott összeférhetetlenségi szabályok érintik-e. 

 

9.2. A kinevezett állami tisztviselő, állami ügykezelő – a Kttv. szabályainak megfelelően – a 

munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítésének engedélyezését előzetesen írásban kéri, 

illetve a jogviszony létesítését előzetesen írásban bejelenti a munkáltatói jogkör gyakorlójának. 

A kérelemben pontosan meg kell jelölni a tevékenység jellegét, valamint azt, hogy a kérelmező 

hivatali munkakörével összefügg-e, illetve hivatali munkaidejét érinti-e. 

 

9.3. Az állami tisztviselő-, illetve állami ügykezelő-jelöltnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy: 

 

a) az összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatást megkapta, megértette és tudomásul 

vette; 

b) vele szemben fennáll-e a jogviszony létesítésekor összeférhetetlenségi ok; 

c) van-e olyan további jogviszonya, amely a kinevezést követően a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának engedélyével folytatható, (Jelen Szabályzat 10. függeléke szerint.) 

d) az engedélyezett további jogviszony megszűnéséről/megszüntetéséről. (Jelen Szabályzat  

11. függeléke szerint.) 

 

9.4. Vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő a Kttv. 85. § (2)-(3) bekezdésében előírt gyakorolható 

tevékenység végzésére irányuló jogviszony létesítését megelőzően a kormánymegbízottnak köteles 
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bejelenteni, ha e jogviszony keretében végzett tevékenysége munkaköri feladataival közvetlenül 

összefügg. 

 

9.5. A járási hivatalvezető összeférhetetlensége tekintetében a Kht. vonatkozó rendelkezéseit is 

figyelembe kell venni. 

 

9.6. A Hivatal feladatainak ellátásával kapcsolatos összeférhetetlenség és kizárás speciális 

rendelkezései az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály foglalkoztatottjaira vonatkozóan  

 

9.6.1. A Hivatal közhatalmi tevékenysége és sajátos közbizalmi jellege az Agrár- és Vidékfejlesztést 

Támogató Főosztály állami tisztviselőinek és munkavállalóinak összeférhetetlenségével és 

kizárásával kapcsolatban az általánosnál szigorúbb szabályozást indokol. 

Ennek érdekében a Kttv. 84-87. §-ai, valamint az Ákr. 22-24. §-ai szerinti összeférhetetlenségi 

és kizárási szabályokon túlmenően a Knyt.-ben foglaltakat kell alkalmazni az Agrár- és 

Vidékfejlesztést Támogató Főosztály foglalkoztatottjai tekintetében. 

 

9.6.2. Az összeférhetetlenségi szabály megsértése a Kttv. 155-166. §-aiban meghatározott fegyelmi és 

kártérítési felelősséget von maga után. Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály állami 

tisztviselői és munkavállalói alkalmazásukkal egyidőben, valamint ezt követően minden év 

március 31. napjáig jelen szabályzat 12. függeléke szerinti „Összeférhetetlenségi, pártatlansági 

és titoktartási nyilatkozatot” tesznek. 

 

9.6.3. Az EMVA/EMGA társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetén a kérelemkezelés 

során érvényesíteni kell az Ákr. 22-24. §-aiban, továbbá a Knyt.-ben megfogalmazott 

összeférhetetlenségi és kizárási szabályokat (12. függelék). 

A Knyt. hatálya kiterjed az államháztartás alrendszereiből, az európai uniós forrásokból, valamint 

a nemzetközi megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból nyújtott támogatásokra. 

Ha az adott ügyre vonatkozó döntés-előkészítésben közreműködő személlyel összefüggésben  

a Knyt. 6. §-a, vagy 9. §-a szerinti kizárás áll fenn, a döntés-előkészítésre annak megkezdése 

előtt, vagy – ha a kizárás oka a döntés-előkészítő tevékenység megkezdése után következik be 

– akkor annak bekövetkezésekor, a döntés-előkészítés újbóli lefolytatására kizárással nem 

érintett ügyintézőt kell kijelölni. 

 

9.6.4. Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály állami tisztviselői és munkavállalói a döntés-

előkészítési, kérelemkezelési tevékenységből való kizárási, illetve összeférhetetlenségi 

körülmény bekövetkezése esetén haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított  

2 munkanapon belül kötelesek közvetlen vezetőjüknek (a továbbiakban: vezető) írásban 

bejelenteni, ha velük szemben kizárási, összeférhetetlenségi ok áll fenn, annak ismertetése 

mellett. A kizárási, összeférhetetlenségi ok észlelésének időpontjától kezdve az érintett állami 

tisztviselő és munkavállaló köteles minden további eljárási cselekménytől szigorúan tartózkodni. 

 

9.6.5. A felettes vezető a kizárási, illetve az összeférhetetlenségi okról/körülményről való tudomás-

szerzést követően azonnal intézkedik kizárással, összeférhetetlenséggel nem érintett 

(továbbiakban: átvevő) állami tisztviselő, munkavállaló kijelöléséről. A döntésről mind a 

kizárással, összeférhetetlenséggel érintett (a továbbiakban: átadó), mind az átvevő állami 

tisztviselőt, munkavállalót értesíteni kell. Az átadó állami tisztviselő, munkavállaló gondoskodik 

arról, hogy a kérelem valamennyi anyaga, az eddig keletkezett hivatali iratokkal együtt átadásra 
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kerüljön az átvevő állami tisztviselő, munkavállaló részére a kijelölést követő 3 munkanapon 

belül, átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján. 

 

Ha a kizárás, összeférhetetlenség az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

főosztályvezető-helyettesével/osztályvezetőjével szemben áll fenn, akkor az adott kérelemmel 

kapcsolatban az főosztályvezető-helyettes/osztályvezető nem intézkedhet, a kérelemkezelésben 

nem vehet részt. A kérelemmel kapcsolatos vezetői feladatokat ebben az esetben a 

főosztályvezető látja el. 

Amennyiben a kizárás, összeférhetetlenség az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

vezetőjével szemben áll fenn, az adott kérelemmel kapcsolatban a főosztályvezető nem 

intézkedhet, a kérelemkezelésben nem vehet részt. A kizárási, illetve összeférhetetlenségi okot, 

körülményt haladéktalanul köteles írásban bejelenteni – annak részletes ismertetésével. 

A kérelemmel kapcsolatos vezetői feladatok ellátásáról a kormánymegbízott intézkedik. 

Amennyiben a kizárás, összeférhetetlenség a kormánymegbízottal szemben áll fenn, úgy  

a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell eljárni. 

 

10. Szervezeti és személyes integritás 

 

10.1. Szervezeti integritás 

 

10.1.1. A Hivatal működése megfelel a közérdekű céloknak (közfeladatoknak), rendeltetésének 

megfelelően látja el feladatait, működése átlátható, elszámoltatható, tisztességes, etikus.
 

 

10.1.2. A korrupció elleni fellépés eszköze az integritásirányítási rendszer. Az integritás alapú szervezeti 

működés célja a korrupció megelőzése. Az integritásmenedzsment integritás tudaton alapuló 

szervezeti tevékenység, amelynek alapján a vezetés elkötelezi magát a közérdek szolgálata, az 

integritás értékei mellett, célokat, szervezeti stratégiákat, terveket határoz meg, a rendelkezésre 

álló erőforrásokat hatékonyan használja fel, a folyamatokat nyomon követi, az eredményeket 

ellenőrzi, méri és kiértékeli, szükség esetén beavatkozik. 

 

10.2. Személyi integritás 

 

10.2.1. A közszférában a személyi integritás komplex személyes kompetencia, amelyre tekintettel a 

tisztviselő magatartásmódjának meghatározott értékeknek kell megfelelnie.  

Állami tisztviselői szinten a személyi integritás az a személyes magatartás, amely megfelel az 

Alaptörvénynek, a szervezet céljainak, a vonatkozó jogszabályoknak, az Etikai Kódexnek, a 

közszolgálati értékeknek, a munkaköri leírásoknak.  

 

10.2.2. A közszférában a személyi integritás a korrupció elleni fellépés eszköze, amelynek alapján az 

egyén magatartásának elengedhetetlen része az erkölcsi feddhetetlenség, a tisztesség, a 

lojalitás, szakmai felkészültség, a pártatlanság, az elfogulatlanság (objektivitás), a jogszabályok 

betartása.  

 

10.2.3. Érdekkonfliktusos élethelyzet esetében, azaz a hivatali és a magánérdek összeütközése esetén 

– az egyéni alkotmányos jogok figyelembe vétele mellett – a közérdek, a közjó elsőbbségének 

tiszteletben tartása az elsődleges. 
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10.3. Az integritás tanácsadó szerepe a szervezeti és személyi integritás erősítésében 

 

10.3.1. Az integritás tanácsadó feladata a kormánymegbízott támogatása az integritási és korrupciós 

kockázatok kezelésében, valamint az integritásirányítási rendszer és a belső kontrollrendszer 

egyes elemei működtetésének koordinálása. Az integritás tanácsadó az integrált 

kockázatkezelési rendszer keretében közreműködik az integritási és korrupciós kockázatok 

felmérésében, a kockázatelemzésen alapuló intézkedési terv, valamint a végrehajtást és annak 

eredményeit összefoglaló integritásjelentés elkészítésében. Az integritási és korrupciós 

kockázatokra vonatkozó bejelentések fogadásának és kivizsgálásának rendjét, valamint az 

integrált kockázatelemzés szabályait külön kormánymegbízotti utasítások tartalmazzák. 

 

10.3.2. Az integritás tanácsadó javaslatot tesz a Hivatal hivatásetikai és antikorrupciós témájú képzései 

megtartására, valamint közreműködik ezek végrehajtásában. 

 

10.3.3. Az eljárásrend garanciális szabályokat tartalmaz a személyhez fűződő jogok tiszteletben 

tartására, az esélyegyenlőségre (diszkrimináció tilalmára), az eljárásban a részvételi, a 

védekezési jogra. Az integritás tanácsadó feladata a közérdekű önkéntes bejelentések 

fogadása, a titoktartás és a diszkréció kötelezettségének betartásával. 

 

10.3.4. A közbizalom erősítése érdekében passzív monitoring eszközként információs csatorna, azaz 

közérdekű bejelentőrendszer, telefonos és internetes kapcsolattartási pontok létrehozása 

biztosítja a közérdekű bejelentők számára azt, hogy az integritás tanácsadó felé akadály nélkül 

közölhetik az integritás, vagy etikai tárgyú problémákat, a korrupciógyanús eseteket, 

szabálytalanságokat. 

 

10.3.5. A közérdekű bejelentőrendszer biztosítja a közérdekű bejelentő anonimitását, valamint a 

hátrányos jogkövetkezmények nélküli bejelentési lehetőséget a közérdek sérelmére elkövetett, 

vagy a közvagyon megcsonkítására vonatkozó esetekről, továbbá az integritás, vagy etikai 

tárgyú szabálytalanságokról.  

 

10.3.6. A Hivatallal fennálló jogviszony bármely jogcímen történő megszűnése vagy megszüntetése 

esetén a foglalkoztatottak kötelesek legkésőbb az utolsó munkában töltött napon a jelen 

Szabályzat 7. függelékében meghatározott titoktartási nyilatkozatot kitölteni. A titoktartási 

nyilatkozatban a nyilatkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jogviszonyának fennállása alatt 

tudomására jutott szolgálati és egyéb titkot a jogviszonyának megszűnését követően is megőrzi, 

azt illetéktelen személy tudomására nem hozza. 

 

11. Fontos és bizalmas munkakörök 

 

11.1. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény által meghatározott fontos és 

bizalmas munkakörben csak az az állami tisztviselő foglalkoztatható, aki a munkakörre előírt, az 

állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges biztonsági feltételeknek 

megfelel. 

 

11.2. Az állami tisztviselő írásban köteles nyilatkozni arról, hogy ezen követelményeknek megfelel és 

hozzájárul ahhoz, hogy ezt a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat 
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ellenőrizze. Az ellenőrzéshez való hozzájáruláshoz a külön törvényben meghatározott hozzátartozó 

nyilatkozatát is csatolni kell. 

 

11.3. Ha az érintett úgy nyilatkozik, hogy a fontos és bizalmas munkakörrel együtt járó 

kötelezettségeknek nem kívánja magát alávetni, vele fontos és bizalmas munkakörre állami 

szolgálati jogviszony nem létesíthető. 

 

12. Munkaköri leírás 

 

12.1. A kormánymegbízott, valamint a járási hivatal vezetője a foglalkoztatott részére a kinevezésről szóló 

okirattal/ munkaszerződéssel együtt átadja a munkaköri leírást. A munkaköri leírás – átvételt  

igazoló – 1 példányát a humánpolitikai referens az érintett személyi anyagában helyezi el. 

 

12.2. A munkaköri leírás csak olyan jellegű és mértékű feladatokat állapíthat meg a foglalkoztatott 

számára, amelyek megfelelnek az adott munkakörre vonatkozó jogszabályok által előírt 

követelményeknek. 

 

12.3. Amennyiben a foglalkoztatott munkakörében változás következik be, a kormánymegbízott, valamint 

a járási hivatal vezetője a módosítástól számított legkésőbb 15 napon belül átadja az új munkaköri 

leírást, melynek – átvételt igazoló – 1 példányát a humánpolitikai referens az érintett személyi 

anyagában helyezi el. 

 

13. A munkaköri leírás tartalmi elemei: 

 

a) foglalkoztatott neve; 

b) közigazgatási szerv megnevezése; 

c) szervezeti egység megnevezése; 

d) főosztály, osztály megnevezése; 

e) munkavégzés helyének megnevezése; 

f) munkáltatói jogkört gyakorló megnevezése; 

g) közvetlen felettes vezető megnevezése; 

h) munkakör megnevezése; 

i) állami tisztviselők esetén a munkakör ellátásához szükséges képesítési előírás megnevezése 

és száma, az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. 

rendelet 1. melléklete alapján, vezetői munkakör esetén a vezetői munkakörre előírt 

képesítési előírás megnevezését a vonatkozó jogszabályhely megjelölésével; 

j) a munkakört betöltő végzettségének, képesítésének rögzítése; 

k) a munkakör célja; 

l) munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök; 

m) a felelősségi kör meghatározása; 

n) a külső és belső kapcsolattartás terjedelmének és módjának meghatározása (szükség 

esetén); 

o) képernyő előtti munkavégzés feltüntetése (szükség esetén); 

p) a helyettesítés rendje; 

q) záradék (munkaköri leírás hatályba lépése, megismerésének, átvételének igazolása). 

 

13.1. A munkaköri leírás mintáját e Szabályzat 13. függeléke képezi. 
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14. A jogviszony megszűnése, megszüntetése 

 

14.1. Az állami szolgálati jogviszony megszüntetésekor, illetve megszűnésekor az utolsó munkában töltött 

napon, de legkésőbb 15 napon belül az állami tisztviselő, állami ügykezelő részére ki kell fizetni  

az illetményét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a jogviszonyra vonatkozó szabályban  

és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. Főigazgató, igazgató tekintetében az előzőeket a 

hatályos jogszabályi előírások szerint kell alkalmazni értelemszerűen. 

 

14.2. A munkaviszony felmondással történő megszüntetésekor legkésőbb az utolsó munkában töltött 

naptól, egyébként legkésőbb a munkaviszony megszűnésétől számított 5. munkanapon a 

munkavállaló részére ki kell fizetni a munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a 

munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolásokat. 

 

15. A munkakör átadás-átvétel szabályai 

 

15.1. A munkakör betöltőjének személyében történő változás, szervezeti változás, illetőleg a jogviszony 

megszűnése, megszűntetése esetén, továbbá szülési szabadság vagy 30 napot meghaladó fizetés 

nélküli szabadság igénybevétele esetén a munkaköri feladatokat, valamint a munkakör ellátásával 

összefüggő információkat, iratokat (beleértve az elektronikus adathordozón tárolt munkaanyagokat, 

adatokat, kivéve a személyes anyagokat) „átadás-átvételi” eljárás keretében át kell adni a kijelölt 

átvevőnek. 

 

15.2. A munkakör átadás-átvétel beosztástól függetlenül kötelező, minden esetben írásban történik. 

 

15.3. A munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvet 3 példányban az átadó készíti el, melyet aláír a 

munkakört átadó és a munkakört átvevő (munkakört átvevő hiányában a munkakör átadójának 

közvetlen munkahelyi vezetője vagy az általa kijelölt foglalkoztatott, illetve ezek hiányában a 

munkáltatói jogkör gyakorlója által kijelölt vezető), az aláírással egyben igazolják az átadás-átvétel 

megfelelőségét és szakszerű lebonyolítását. 

 

15.4. A munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvből 1 példány az átadót, 1 példány az átvevőt illet meg,  

1 példányt pedig a Jogi és Koordinációs Főosztály Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztály 

részére kell megküldeni, mely szervezeti egység irattárba helyezi az iratot.  

 

15.5. A munkakör átadás-átvételét úgy kell megszervezni, hogy a munka folyamatossága biztosítva 

legyen, és az legkésőbb az utolsó munkában töltött napon megtörténjen. Az átadás-átvétel 

biztosítása a közvetlen munkahelyi vezető vagy az erre kijelölt személy felelőssége. 

 

15.6. Amennyiben a munkakör átadására az átadó akadályoztatása miatt határidőben nem kerülhet sor, 

köteles akadályoztatásáról előzetesen tájékoztatni a közvetlen munkahelyi vezetőjét és az 

akadályoztatás okának megszűnését követően haladéktalanul átadni munkakörét. 

 

15.7. Amennyiben a munkakör átadására kötelezett neki felróható vagy elháríthatatlan okból – az 

akadályoztatás esetét kivéve – átadási kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy azt 

megtagadja, az átadás-átvételre távollétében kerül sor. A közvetlen munkahelyi vezető a szervezeti 

egysége foglalkoztatottai közül jelöli ki az átadóként eljáró személyt. 
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15.8. Az átadóként eljáró személy 2 tanú jelenlétében leltárba veszi a távollevő foglalkoztatott személyes 

kezelésében levő iratokat, melyet az átadási jegyzőkönyv kitöltésével átad az erre kijelölt állami 

tisztviselőnek, állami ügykezelőnek. 

Az átadásról a távollevő foglalkoztatottat ebben az esetben is értesíteni kell az átadási jegyzőkönyv 

1 példányának megküldésével. 

 

15.9. A jogviszony és a vezetői munkakör megszűnését, megszüntetését, belső áthelyezést, illetve  

a szülési szabadságot vagy 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság igénybevételét 

megelőzően a foglalkoztatott köteles a nevére iktatott véglegesen elintézett ügyiratokat irattárazni,  

a folyamatban lévő iktatott, de még el nem intézett ügyiratokat az iktatási nyilvántartással 

egyeztetni. 

 

15.10. Az irattárazást és az egyeztetést követően kerül sor a munkakör átadás-átvételre, melynek során  

a jegyzőkönyvben rendelkezni kell a folyamatban lévő iktatott ügyiratok további intézéséről, rögzítve 

a már megtett közbenső intézkedéseket. 

 

15.11. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmi követelménye, hogy az érintett szervezeti egység 

feladatkörébe tartozó, ügyrendjében meghatározott, az átadott munkakörrel kapcsolatos feladatok 

végrehajtásának a munkakör átadásakor fennálló helyzetéről átfogó képet adjon. 

 

16. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalma: 

 

a) az átadás-átvétel időpontja, az eljárásban részt vevő személyek (jelenlévők), a jegyzőkönyv 

készítésének időpontja, helye; 

b) az átadónál lévő ügyek iratainak felsorolása iktatószámra utalással; 

c) a folyamatban lévő ügyek iratainak felsorolása, illetve ezekről részletes tájékoztatás (az 

azokban teendő intézkedések, megjegyzések); 

d) az anyagi felelősséggel járó munkakörök átadásakor a leltárról készített jegyzőkönyv; 

e) az átadó személyes használatára szolgáló eszközök és azok iratai megnevezése, illetve annak 

ténye, hogy ezekkel megfelelően elszámolt; 

f) a jelenlévők által az átadáshoz feltétlenül szükségesnek tartott egyéb tények és 

megállapítások. 

 

17. Az elszámoltató lap 

 

17.1. A jogviszony megszűnésekor, megszüntetésekor a foglalkoztatottat legkésőbb az utolsó munkában 

töltött napon a munkáltatói jogkör gyakorlója ellátja az e Szabályzat 14. függeléke szerinti 

„Elszámoltató lappal”. A foglalkoztatott az elszámolás céljából a Jogi és Koordinációs Főosztályon 

és a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályon köteles megjelenni legkésőbb a jogviszony 

megszűnésének, megszüntetésének időpontjáig. 

 

17.2. A Jogi és Koordinációs Főosztály, valamint a Pénzügy és Gazdálkodási Főosztály aláírását 

követően a foglalkoztatott köteles a 2 példányban készült Elszámoltató lapot a munkáltatói jogkör 

gyakorlója részére leadni, aki abból 1 példányt – aláírását követően – a Humánpolitikai Osztály felé 

továbbít haladéktalanul. 
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18. Közszolgálati igazolás 

 

Az egyes elszámolások elkészítését és kiadását, valamint a munkavégzéshez kiadott elszámolás-

köteles eszközök leadását, továbbá annak az Elszámoltató lapon történő igazolását követően kerül 

kiadásra a közszolgálati igazolás. 

 

 

V. 

ÁTIRÁNYÍTÁS, KIRENDELÉS, KIKÜLDETÉS, ÁTHELYEZÉS 

 

1. Átirányítás, helyettesítés 

 

1.1. Átirányítás esetén az állami tisztviselő és állami ügykezelő a Hivatal hatékony működéséhez 

szükséges munkaszervezési okból, ideiglenesen, a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli 

utasítása alapján eredeti munkaköre helyett, vagy eredeti munkakör mellett más munkakörbe 

tartozó feladatokat lát el. 

 

1.2. A járási hivatalok közötti átirányítás esetében a járási hivatalvezetők, a kormánymegbízott által 

közvetlenül vezetett szervezeti egység és a járási hivatal közötti átirányítás esetében a 

kormánymegbízott és a járási hivatalvezető megállapodása szükséges, amelyben meghatározzák 

az átirányítás időtartamát, az ellátandó munkakört, vagy a munkakör egy részéből adódó konkrét 

feladatokat. 

 

1.3. Az átirányítás részletes szabályait a Kttv. 51-52. §-ai, valamint az Áttv. 8. §-a tartalmazzák. 

 

1.4. A helyettesítést a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységek vonatkozásában 

a kormánymegbízott rendeli el, a járási hivatalok esetén a kormánymegbízott egyetértésével, a 

járási hivatalvezető rendeli el. 

A helyettesítés elrendelésére a szervezeti egységek vezetői tehetnek javaslatot.  

 

1.5. A helyettesítési díj mértéke betöltött munkakör helyettesítése esetén a helyettesített állami 

tisztviselő, illetve állami ügykezelő illetményének 25 %-a. 

Ha az állami tisztviselő, állami ügykezelő részben, vagy egészben többletfeladatként betöltetlen 

munkakört lát el, a helyettesítési díj mértéke saját illetményének 25%-a. 

 

1.6. A helyettesítés elrendelése határozott időre vagy határozatlan időre visszavonásig szólhat, egy 

munkakör esetében csak egy személy láthat el helyettesítést. 

Határozatlan időre elrendelt helyettesítés esetében a helyettesítésre okot adó körülmény 

megszűnésekor a szervezeti egység vezetője köteles azonnal kezdeményezni a helyettesítés 

megszüntetését. 

 

2. Kirendelés, kormányzati érdekből történő kirendelés 

 

2.1. Az állami tisztviselő és állami ügykezelő az államigazgatási szervek között létrejött megállapodás 

alapján más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető. 

 

2.2. A kirendelés részletes szabályait a Kttv. 51. §-a és 53. §-a tartalmazza. 
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2.3. Az állami tisztviselő és állami ügykezelő kormányzati érdekből, határozott időre kirendelhető a 

közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter döntése alapján másik 

központi államigazgatási szervhez a végzettségének, képzettségének megfelelő munkakörbe. 

 

2.4. A kormányzati érdekből történő kirendelés részletes szabályait a Kttv. 51. §-a és 55. §-a 

tartalmazza. 

 

2.5. Az állami tisztviselő, állami ügykezelő kötelező képzésével, továbbképzésével vagy átképzésével 

összefüggésben felmerülő útiköltségét a Hivatal megtéríti. Az útiköltség térítés feltételeire és az 

igényérvényesítés során követendő eljárásra a bel- és ideiglenes külföldi kiküldetés 

engedélyezésének és a költségtérítésnek rendjéről szóló kormánymegbízotti utasítás rendelkezései 

az irányadóak. 

 

3. Kiküldetés 

 

3.1. A munkáltatói jogkör gyakorlója a Kttv. 54. § (1) bekezdése szerinti feltételek teljesülése esetén  

a szokásos munkavégzési hely szerinti településen kívüli munkavégzésre kötelezheti az állami 

tisztviselőt, illetve állami ügykezelőt. 

 

3.2. A kiküldetésnek nem minősülő eseteket a Kttv. 54. § (2) bekezdése határozza meg. 

 

3.3. A Hivatal szervezetszerű működéséhez tartozó területnek Magyarország területe minősül. 

 

3.4. Az állami tisztviselőt, illetve állami ügykezelőt kiküldetése esetén napidíj illeti meg. 

A napidíj mértékét, kiszámításának, elszámolásának részletes szabályait a Kttv. 54. § (3)-(5) 

bekezdései, valamint a bel- és ideiglenes külföldi kiküldetés engedélyezésének és a 

költségtérítésnek rendjéről szóló kormánymegbízotti utasítás tartalmazzák. 

 

3.5. A napidíjon túlmenően a Hivatal köteles megfizetni az állami tisztviselőnek, illetve állami 

ügykezelőnek a kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt többletköltségeit. 

 

4. Áthelyezés 

 

4.1. A Hivatal, az állami tisztviselő, vagy állami ügykezelő és egy másik államigazgatási szerv 

megállapodhat az állami tisztviselőnek, vagy állami ügykezelőnek a másik államigazgatási szervhez 

történő határozott idejű áthelyezésében. 

 

4.2. A határozott idő elteltével az állami tisztviselőt, vagy állami ügykezelőt az előmeneteli szabályok 

figyelembevételével vissza kell helyezni ahhoz az államigazgatási szervhez, ahonnan áthelyezték. 

 

4.3. A Hivatal, az állami tisztviselő, vagy állami ügykezelő és egy másik közigazgatási szerv 

megállapodhat az állami tisztviselőnek, vagy állami ügykezelőnek a másik közigazgatási szervhez 

történő végleges áthelyezésében. 
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4.4. Az áthelyezéssel érintett szervezeti egység munkáltatói jogkört gyakorló vezetője a végleges 

áthelyezés iránti kérelem beérkezésekor köteles az iratokat megküldeni a Jogi és Koordinációs 

Főosztályra a megállapodás véleményezése, illetve előkészítése érdekében. 

 

4.5. Végleges áthelyezés esetén az áthelyező közigazgatási szerv a hozzájárulást nem tagadhatja meg, 

feltéve, hogy a megkeresés kézhezvétele és az áthelyezés kért időpontja közötti időtartam a  

2 hónapot meghaladja. 

 

4.6. Végleges áthelyezéskor az állami tisztviselő, vagy állami ügykezelő az áthelyezést kezdeményező 

szervnél új kinevezést kap. 

 

4.7. Végleges áthelyezés esetén az állami tisztviselő, vagy állami ügykezelő jogviszonyát folyamatosnak 

kell tekinteni. 

 

5. A járási hivatal vezetője, a Hivatal önálló szervezeti egységének minősülő főosztályainak, 

osztályainak a vezetője az irányítása alá tartozó szervezeti egységben foglalkoztatott 

jogviszonyával kapcsolatos intézkedések, kérelmek (például: kinevezés-módosítás, kinevezéstől 

eltérő ideiglenes foglalkoztatás, munkaszerződés módosítása, munkáltatói igazolás, stb.) 

tekintetében a IV. fejezet 1.2. pontjában előírt határidők betartásával köteles eljárni. 

 

 

VI. 

A JOGVISZONY TARTALMA 

 

1. Jogok és kötelezettségek 

 

1.1. A Hivatal kötelezettsége: 

 

a) az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítása; 

b) a munkaköri feladatok elvégzéséhez szükséges tájékoztatás és irányítás megadása; 

c) az illetmény, munkabér és az egyéb járandóság megfizetése; 

d) a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálat biztosítása. 

 

1.2. A foglalkoztatott kötelezettsége: 

 

a) feladatainak szakértelemmel történő, a kulturált ügyintézés, munkavégzés szabályai szerinti 

végrehajtása; 

b) az előírt helyen és időben munkára képes állapotban megjelenés; 

c) munkaidő alatt munkavégzés céljából munkára képes állapotban a munkáltató 

rendelkezésére állás; 

d) a vezetőkkel és munkatársakkal együttműködés; 

e) szakmai lojalitás, azaz a vezető által meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettség, 

szakmai elhivatottság. 

 

2. Az állami tisztviselő, állami ügykezelő képzése, továbbképzése 

 



 

26 

2.1. Az állami tisztviselő köteles a központilag, vagy a Hivatal által előírt képzésben, továbbképzésben 

vagy átképzésben részt venni. A továbbképzést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: NKE) biztosítja. 

Az állami tisztviselő az előírt kötelező tanulmányok folytatásához szükséges időre mentesül a 

munkavégzési kötelezettsége alól. Az állami tisztviselőnek az előírt továbbképzéssel összefüggő 

beszámolási, vagy vizsgakötelezettség miatt kieső munkaidőre járó illetményét a Hivatal megtéríti. A 

munkáltató vállalja, hogy a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzésben és a 

közigazgatási tanulmányok szakirányú továbbképzésben résztvevő állami tisztviselőt az állami 

tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló 321/2016. (X. 27.) Korm. rendelet 10. § (3) 

bekezdése alapján mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól. 

 

2.2. Ha az állami tisztviselő, állami ügykezelő képzésben vesz részt – ide nem értve az előző pontban 

foglalt képzéseket – és ez érinti a munkaidejét, köteles ezt engedélyeztetni a munkáltatójával. 

Az engedélyeztetést követően a munkavégzés alóli mentesítés mértékét a munkáltató állapítja meg 

az oktatási intézmény által kibocsátott, a kötelező iskolai foglalkozás és szakmai gyakorlat 

időtartamáról szóló igazolás alapján. 

 

2.3. Vizsgánként – ha egy vizsganapon az állami tisztviselőnek, állami ügykezelőnek több vizsgatárgyból 

kell vizsgáznia, vizsgatárgyanként – a vizsga napját is beszámítva, 4 munkanapra köteles a 

munkáltató az állami tisztviselőt, állami ügykezelőt mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól. 

Vizsgának az oktatási intézmény által meghatározott, tanulmányi kredit pontot is jelentő 

számonkérés minősül. 

 

2.4. A diplomamunka (szak- és évfolyamdolgozat) elkészítéséhez a munkáltató 10 munkanapra köteles 

az állami tisztviselőt, állami ügykezelőt mentesíteni a munkavégzési kötelezettsége alól. Az igazolt 

távollét idejére az állami tisztviselő, állami ügykezelő illetményre jogosult. 

 

2.5. Az állami tisztviselő köteles ledolgozni a tanulmányi célú mentesítés időtartamát, kivéve, ha 

tanulmányi szerződés alapján vesz részt a képzésben. 

 

2.6. A Hivatal közigazgatási, ügykezelői alapvizsga ismétlővizsgára kötelezett állami tisztviselője, állami 

ügykezelője esetében a vizsgadíj a vizsgázót terheli. Az ismétlővizsga díja a közigazgatási 

alapvizsga esetében a közigazgatási alapvizsga díjának 10%-a, az ügykezelői alapvizsga 

vonatkozásában az illetményalap 10%-a. Az ismétlővizsga díj rendezése a Hivatal által az érintett 

részére utólag – az ismétlővizsgát követően – kiállított számla alapján történik. 

 

3. Tanulmányi szerződés 

 

3.1. A Hivatalt vezető kormánymegbízott tanulmányi szerződést köthet a Hivatalnál foglalkoztatási 

jogviszonyban álló állami tisztviselővel, állami ügykezelővel és munkavállalóval (a továbbiakban 

együtt: képzésben résztvevő). 

3.2. A tanulmányi szerződés keretében a Hivatal vállalja, hogy biztosítja – a Kttv. vonatkozó 

rendelkezéseinek megfelelően – a tanulmányok elvégzéséhez szükséges tanulmányi szabadidőt. 

A tanulmányi szerződésben minden esetben meg kell határozni azt az időtartamot, amely alatt  

a képzésben résztvevő vállalja, hogy foglalkoztatási jogviszonyát a Hivatalnál fenntartja. 
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3.3. Tanulmányi szerződés megkötésére irányuló kérelemmel a képzésben résztvevő a 

kormánymegbízott felé írásban fordulhat, a kérelemhez mellékelni szükséges a munkáltatói jogkört 

gyakorló vezető ajánlását is. 

 

3.4. A tanulmányi szerződés megkötése a munkáltatót nem kötelezi arra, hogy a képesítés 

megszerzését követően a képzésben résztvevő számára a megszerzett képesítésének megfelelő 

munkakört biztosítson. 

 

3.5. A kormánymegbízott át nem ruházható jogkörében, különösen indokolt esetben a jelen 

Szabályzattól eltérő, egyedi feltételekkel is köthet tanulmányi szerződést. 

 

3.6. Nem köthető tanulmányi szerződés jogszabály alapján járó kedvezmények biztosítására, továbbá  

ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a képzésben résztvevőt.  

 

4. Éves továbbképzési terv 

 

4.1. A Hivatal éves továbbképzési tervét tárgyév március 15. napjáig elkészíti a Jogi és Koordinációs 

Főosztály Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztálya, majd megküldi az NKE részére. 

Az NKE tárgyév március 31-ig elvégzi az országos szintű tervösszesítést, amelynek eredményeit 

megküldi az Állami Tisztviselői Továbbképzési Kollégium és a Közigazgatási Továbbképzési 

Kollégium részére, továbbá nyilvánosságra hozza az összesített országos terveket. 

 

4.2. Az éves képzési terv jóváhagyását követően ismertetni kell az állami tisztviselőkkel a tervben 

szereplő rájuk vonatkozó képzési feladatokat. 

 

4.3. A munkáltatói jogkör gyakorlójának a munkavégzést úgy kell megszerveznie, hogy az állami 

tisztviselő az előírt képzésen, továbbképzésen részt tudjon venni, vizsgakötelezettségének eleget 

tudjon tenni és az ahhoz szükséges felkészülésre elegendő idő álljon rendelkezésére. 

 

5. Munkaidő, pihenőidő, szabadság, mentesülés munkavégzési kötelezettség alól 

 

5.1. A munkarendre vonatkozó szabályok 

 

A Hivatal foglalkoztatottjainak heti munkaideje 40 óra, mely a következők szerint alakul: 

 

hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30 óráig, 

pénteken 8.00 - 14.00 óráig tart. 

 

5.2. Az ügyfélfogadási rend: 

 

A Hivatal ügyfélfogadási renddel rendelkező szervezeti egységeinek részletes ügyfélfogadási 

rendjét a kormánymegbízott által jóváhagyott ügyrend tartalmazza.  
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6. A munka- és ügyfélfogadási rendre vonatkozó eltérő szabályok 

 

6.1. A munkáltatói jogkör gyakorlója a munka- és ügyfélfogadási rendet az egységes Ügyrendben az 

előzőekben meghatározottaktól eltérően is megállapíthatja. 

 

6.2. Amennyiben a munkáltatói jogkör gyakorlója a munkarendet az ügyrendben az általánostól eltérően 

állapította meg, illetve, ha munkaidő nyilvántartó programmal rendelkező beléptető rendszer 

működik, a munkavégzés és a munkából való távolmaradás nyilvántartására és a jelenléti ívre 

vonatkozóan a szerv vezetője speciális szabályokat is alkalmazhat. 

 

7. Munkaközi szünet 

 

A munkaközi szünet (ebédidő) 12.00 - 13.00 óra között vehető igénybe, 30 perc időtartamban azokon 

a napokon, amikor a munkaidő a napi 6 órát meghaladja. 

A munkavégzés folyamatosságát a szervezeti egységeknél a munkaközi szünet időtartama alatt is 

biztosítani kell. 

 

8. A jelenléti ív 

 

8.1. Jelenléti ív 

 

8.1.1. A munkavégzés és a munkából való távolmaradás nyilvántartására e Szabályzat 15. függeléke 

szerinti jelenléti ív szolgál a Hivatal foglalkoztatottjai esetében, melynek pontos vezetését  

a kormánymegbízott közvetlen vezetése alá tartozó főosztályok, önálló jogállású osztály 

szervezeti egységeinek vezetői ellenőrzik és annak hitelességét legkésőbb a tárgyhót követő 

hónap 3. munkanapjáig aláírásukkal igazolják. A járási hivatal foglalkoztatottjai esetében a 

munkáltatói jogkör gyakorlója által az egységes Ügyrendben meghatározott vezető végzi el az 

előzőekben írt ellenőrzési és aláírási feladatot. 

A főigazgató és a járási hivatalvezetők jelenléti ívét a kormánymegbízott, az igazgató és a 

főosztályvezetők jelenléti ívét a főigazgató igazolja. 

 

8.1.2. A jelenléti íven szerepeltetni kell: 

 

a) a munkavégzés időtartamát; 

b) a távolléteket; 

c) a fizetett szabadságot; 

d) a keresőképtelenséget (betegszabadság, vagy táppénz); 

e) az igazolt távollétet; 

f) a kiküldetés kezdetét, végét, helyét; 

g) a munkavégzés alóli mentesítés időtartamát; 

h) az elrendelt rendkívüli munkavégzés időtartamát; 

i) az elrendelt rendkívüli munkavégzés után járó szabadidő igénybevételét. 
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8.2. Szabadságengedély 

 

8.2.1. A foglalkoztatottak részéről a szabadságengedély kitöltése teljes körűen szükséges, melynek 

mintáját a jelen Szabályzat 16. függeléke tartalmazza. Az engedélyező csak a teljes körűen 

kitöltött szabadságengedélyezést láthatja el aláírásával. 

 

8.2.2. A főigazgató, igazgató, a járási hivatalvezető, főosztályvezető – járási hivatalvezetői és 

főosztályvezetői munkakör ellátatlansága esetén a járási hivatalvezető-helyettes és a 

főosztályvezető-helyettes –, valamint az önálló osztály jogállású szervezeti egység vezetője a 

jelen Szabályzat 17. függeléke szerinti formanyomtatványon kéri a szabadságának 

engedélyezését. 

 

8.3. Távollét jelentése 

 

8.3.1. A szervezeti egységek vezetői a jelenléti ívekről készült 18. függelék szerinti „Összesítő 

kimutatás”-t aláírással ellátva eredetben, a szabadságengedélyezés másolatát mellékelve 

kötelesek megküldeni a tárgyhót követő 5. munkanapig a Jogi és Koordinációs Főosztály 

Humánpolitikai Osztálya részére. 

A hónapokon átnyúló szabadságnapok igénybevétele esetén a szabadságengedélyezés 

másolatát a szabadság megkezdése hónapjáról készült összesítő kimutatáshoz és a következő 

havi összesítő kimutatáshoz is csatolni kell. 

 

8.3.2. A szervezeti egységek vezetői a foglalkoztatottak által leadott keresőképtelenség 

(betegszabadság, táppénz) igazolására szolgáló eredeti dokumentumokat az eredeti átvételi 

elismervényekkel (19. függelék) együtt a rendelkezésükre állást követően haladéktalanul 

kötelesek a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére megküldeni. 

A szervezeti egységek vezetői a foglalkoztatottak munkából való távolmaradásáról a  

20. függelék szerinti „Jelentés a munkából való távolmaradásról” elnevezésű nyomtatványon 

rögzítik azon dolgozók névsorát, akik orvosi igazolást nem adtak le és megküldik minden hónap 

25. napjáig a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére. A keresőképtelenséggel járó 

távollétek összegyűjtéséért és a Magyar Államkincstár részére történő továbbításáért a Pénzügyi 

és Gazdálkodási Főosztály kijelölt ügyintézője felelős. 

A foglalkoztatottak által kitöltött, és a szervezeti egység vezetője által aláírt jelenléti íveket és a 

hozzájuk kapcsolt eredeti szabadságengedélyezést a szervezeti egységek kötelesek megőrizni a 

tárgyévet követő 5 évig, a szabadságengedélyezés tőpéldányait pedig a Humánpolitikai Osztály 

őrzi 5 évig. 

 

9. Munkaszüneti napok, pihenőnap 

 

9.1. Munkaszüneti nap: január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, 

augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26. napja. 

 

9.2. A munkaszüneti napok körüli – a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó – munkarendre a 

hatályos NGM rendelet vonatkozik. 

 

9.3. Pihenőnap: szombat 0 órától 24 óráig, vasárnap 0 órától 24 óráig. 
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10. Pihenőidő, szabadság 

 

10.1. A pihenőidő az az időtartam, amely alatt a foglalkoztatott mentesül a munkavégzési kötelezettség 

alól. A napi pihenőidő a napi munkavégzés befejezése és a másnapi munkakezdés közötti 

időtartam. Ha a napi, törvényben előírt pihenőidőt a Hivatal – rendkívüli munkavégzés miatt, vagy 

más okból – nem biztosította, a következő napon a foglalkoztatott csak olyan időpontban 

kötelezhető munkavégzésre, hogy az előírt pihenőidő számára biztosított legyen. 

 

10.2. Az állami tisztviselőt és állami ügykezelőt – írásbeli kérelmében megjelölt napokon, a vizsga napján 

megelőzően – a kormánymegbízott, illetőleg a járási hivatal vezetője mentesíti a munkavégzési 

kötelezettség alól: 

a) ügykezelői alapvizsgához       2 munkanapra, 

b) közigazgatási alapvizsgához       2 munkanapra, 

c) közigazgatási-, kormányzati tanulmányok során vizsgánként  

– ha egy vizsganapon az állami tisztviselőnek több vizsgatárgyból  

kell vizsgáznia vizsgatárgyanként –   1 munkanapra, 

d) közigazgatási-, kormányzati tanulmányok során szakdolgozat  

elkészítéséhez és a záróvizsgára történő felkészüléshez  3-3 munkanapra. 

 

10.3. A mentesítés ideje alatt az állami tisztviselőt és állami ügykezelőt illetmény illeti meg. 

A munkavégzési kötelezettség alól mentesített napok nem foglalják magukba a közigazgatási 

alapvizsgára, valamint az ügykezelői alapvizsgára, közigazgatási-, kormányzati tanulmányok 

szakirányú szakképesítésre felkészítő tanfolyam idejét és a vizsgák napját. 

 

10.4. Nem adható ki utólag az előző pontokban foglalt mentesítésnek az a része, amelyet az állami 

tisztviselő, állami ügykezelő vizsgája letételéhez nem vett igénybe. 

 

10.5. A szervezeti egységeknek minden év február utolsó napjáig szabadságolási tervet kell készíteniük, 

melynek alapja a személyenkénti éves szabadságot megállapító „Szabadság értesítő”                   

(21. függelék) valamint a személyenkénti szabadságolási terv (22. függelék), továbbá a kiadott 

szabadságokról szabadságolási nyilvántartást kell vezetni. 

 

10.6. A szabadságolási tervet a rá vonatkozó mértékben az állami tisztviselővel, állami ügykezelővel 

ismertetni kell. A szabadságot kettőnél több részletben csak az állami tisztviselő, állami ügykezelő 

kérésére lehet kiadni. 

 

10.7. A szabadságolási terv hivatali érdekből történő módosításának okáról, indokoltságáról az állami 

tisztviselőt, állami ügykezelőt tájékoztatni kell.  

 

10.8. A szabadságolásokat a hivatali feladatellátás sérelme nélkül úgy kell ütemezni, hogy folyamatosan 

biztosított legyen a megfelelő szintű ügyintézés. 

 

10.9. A foglalkoztatott mentesül munkavégzési kötelezettsége alól hozzátartozója halálakor  

3 munkanapra, melyet haladéktalanul, de legkésőbb a halálesettől számított 1 hónapon belül vehet 

igénybe. 
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10.10. A Szabályzat VI. fejezet 10.2. és 10.9. pontja szerinti munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés 

iránti kérelmet a 23. függelék szerinti formanyomtatványon kell benyújtani. 

A kérelemhez csatolni kell a 10.2. pont szerinti esetben a vizsga időpontjának igazolását,  

a 10.9. pontban foglalt esetben pedig a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 

 

11. Rendkívüli munkavégzés 

 

11.1. A Hivatal feladat-és hatáskörébe tartozó teendők folyamatos ellátásának biztosítása érdekében  

a kormánymegbízott, illetve a járási hivatalvezető kivételes esetben rendkívüli munkavégzést 

rendelhet el. 

 

11.2. A rendkívüli munkavégzést – lehetőleg 2 munkanappal előbb – 24., vagy a 25. függelék szerint 

írásban kell elrendelni, mely tartalmazza az érintett foglalkoztatott nevét, a munkavégzés kezdő 

időpontját, várható időtartamát, helyét, valamint az elvégzendő feladatot. Az elrendeléshez csatolni 

kell a 26. függelékben található tájékoztatót is. 

 

11.3. A rendkívüli munkavégzés tényleges időtartamát a jelenléti íven fel kell tüntetni, illetve szerepeltetni 

kell az annak ellentételezéseként igénybevett szabadidőt is. A rendkívüli munkavégzés teljesítését  

a szervezeti egységek vezetői a 27. függelékben található teljesítésigazoláson igazolják. 

 

11.4. Az állami tisztviselőt, állami ügykezelőt a munkanapon végzett rendkívüli munkavégzés 

időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg. 

 

11.5. Pihenőnapon végzett munka ellentételezéseként a munkavégzés időtartama kétszeresének 

megfelelő mértékű szabadidő illeti meg. Munkaszüneti napon végzett munka ellentételezéseként a 

munkavégzés időtartama háromszorosának megfelelő szabadidő illeti meg. 

 

11.6. A rendkívüli munkavégzés időtartama évente legfeljebb 200 óra lehet az állami szolgálati 

jogviszonyban álló foglalkoztatottak esetében. A rendszeresen rendkívüli munkavégzést teljesítő 

állami tisztviselő, állami ügykezelő számára legfeljebb évi 25 munkanap szabadidő átalány 

állapítható meg. 

 

11.7. A szabadidőt a rendkívüli munkavégzést követően legkésőbb 30 napon belül kell kiadni. 

Ha nem lehetséges a szabadidő 30 napon belüli kiadása, meg kell váltani. 

A megváltás mértéke az állami tisztviselő, állami ügykezelő kifizetéskori illetményének a 

szabadidőre járó arányos összege. 

 

11.8. A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőre, illetve szabadidő-átalányra a vezetői munkakörrel 

rendelkező állami tisztviselő nem jogosult. 

 

11.9. A munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében a rendkívüli munkavégzés az Mt. 107-109. §-aiban 

foglaltak alapján rendelhető el, díjazása az Mt. 143. §-ában foglaltak szerint történhet. A rendkívüli 

munkavégzés időtartama a munkaviszonyban foglalkoztatottak esetében naptári évenként 

legfeljebb 250 óra lehet (teljes napi munkaidő esetén), melyet arányosan kell alkalmazni, ha a 

munkaviszony: 

 

a) év közben kezdődött, 
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b) határozott időre vagy 

c) részmunkaidőre jött létre. 

 

12. Teljesítményértékelés, minősítés 

 

12.1. Az állami tisztviselők teljesítményértékelésről szóló 354/2017. (XI. 29.) Korm. rendelet  

(a továbbiakban Korm. rendelet) alapján a teljesítményértékelés elemeinek megállapítása, 

értékelése, illetve mérése elektronikus formában, az állami tisztviselők teljesítményértékelési 

informatikai rendszerének (TÉR rendszer) alkalmazásával történik, a jogszabályban foglaltak 

betartásával. 

 

12.2. A TÉR rendszerben elkészített értékelő lap és a minősítő lap 1-1 példányban kerül kinyomtatásra, 

az értékelő vezető nyomtatási záradékkal látja el. 

 

12.3. A főosztályvezetők, az önálló jogállású osztályok vezetői, valamint a járási hivatalvezetők a 

záradékkal ellátott értékelő lapot és minősítő lapot szervezeti egységenként összegyűjtve 

haladéktalanul (vagy kormánymegbízott erre irányuló megkeresésében szereplő határidőn belül) 

továbbítják a Jogi és Koordinációs Főosztály részére a személyi anyagban történő elhelyezés 

céljából. 

 

12.4. A főigazgató és igazgató esetében az értékelést, minősítést, követelmény-meghatározást a rájuk 

irányadó jogszabályi előírások figyelembe vételével kell elvégezni. 

 

13. Humánpolitikai iratok elektronikus kiadmányozása 

 

A jogviszony fennállása alatt keletkezett munkáltatói intézkedésekről szóló iratok főszabály szerint 

elektronikus úton kerülnek kiadmányozásra és a foglalkoztatott részére kézbesítésre. 

 

 

VII. 

A DÍJAZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

1. Az illetmény/a munkabér 

 

Az állami tisztviselő és állami ügykezelő jogviszonya alapján havonta illetményre, a munkavállaló 

munkabérre (alapbérre) jogosult.  

 

2. Az illetmény, a munkabér átutalására vonatkozó szabályok 

 

A foglalkoztatott havi illetményének, illetőleg munkabérének átutalására, vagy kifizetésére a tárgyhót 

követő hónap 5. napjáig kerül sor. Amennyiben ez a nap munkaszüneti napra esik, az átutalás az ezt 

megelőző utolsó, de legkorábban a tárgyhót követő hónap 1. munkanapján történik. 

 

3. Bankszámla-hozzájárulás 

 

3.1. Az Áttv. 20. § (2) bekezdése, valamint az Mt. 158. § (3) bekezdéseire figyelemmel a fizetési 

számlájához kapcsolódóan a foglalkoztatott – ide nem értve az egyéb jogviszonyban (például: 
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közfoglalkoztatás) állókat – havonta a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott összegű 

bankszámla-hozzájárulásra jogosult, mely juttatás a foglalkoztatott adó- és járulékköteles bevétele. 

 

3.2. Időarányosan jogosult bankszámla-hozzájárulásra a Hivatallal év közben jogviszonyt létesítő,  

a tartós távollét után munkába álló foglalkoztatott, illetve akinek jogviszonya év közben szűnik meg. 

 

3.3. A bankszámla-hozzájárulást a Hivatal legkésőbb tárgyév december 31. napjáig teljesíti, kivéve, ha  

a foglalkoztatott jogviszonya év közben szűnik meg, ilyen esetben a bankszámla-hozzájárulás 

kifizetésére kérelem alapján kerül sor. 

 

 

VIII. 

EGYÉB KÖTELEZŐ JUTTATÁSOK 

 

1. Szolgálati idő elismerése 

 

Az állami tisztviselő, állami ügykezelő az Áttv. 21. §-a, valamint a Kttv. 150. § (3) és (4) bekezdése 

alapján 20, 25, 30, 35 és ezt követő minden 5 év állami szolgálati jogviszonyban töltött idő után 

elismerésre jogosult. A jogosultságról (az esedékesség napját, az elismerés összegét mindenképpen 

tartalmazó) határozatban rendelkezik a munkáltatói jogkör gyakorlója, melyet a Humánpolitikai 

Osztály készít elő. 

A szolgálati idő elismerésére vonatkozó kötelezettségvállalási dokumentum az előzőekben írt 

határozat, melyet a pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy aláírását követően a munkáltatói jogkör 

gyakorlója ír alá. 

 

2. Közlekedési költségtérítés 

 

2.1. A munkába járás helyközi közlekedési költségtérítésének engedélyezésére a foglalkoztatott 

munkába állásakor, vagy lakóhelyének változásakor, vagy kérelmére egyéb indokolt esetben 

kerülhet sor. 

 

2.2. A Hivatal megtéríti a munkába járást szolgáló bérlettel, vagy menetjeggyel való elszámolás 

ellenében azok díjának 

- 86 %-át, ha országos közforgalmú vasút 2. osztályán; 

- 86 %-át, ha helyközi díjszabással közlekedő távolsági autóbuszon utazik a foglalkoztatott. 

 

2.3. A munkába járással kapcsolatos közlekedési költségtérítés kifizetésére a Hivatal nevére kiállított 

számla és az előző havi bérletnek, menetjegy(ek)nek a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályra 

történő leadását követően átutalással kerül sor.  

 

2.4. A foglalkoztatott – írásban benyújtott kérelme, illetve a kormánymegbízott engedélye alapján – 

részére a helyközi munkába járáshoz az Szja.-ban foglalt, a saját gépjárművel történő munkába 

járás költségtérítése címén elszámolható összeggel azonos költségtérítés jár, ha 

 

a) a foglalkoztatott állandó lakóhelye vagy tartózkodási helye és munkahelye között nem 

közlekedik tömegközlekedési eszköz; 

b) a foglalkoztatott munkarendje miatt tömegközlekedési eszközt nem; vagy 
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c) csak hosszú várakozással tudná igénybe venni; 

d) a foglalkoztatott mozgáskorlátozottsága miatt nem képes tömegközlekedési eszközzel 

közlekedni. 

 

2.5. A közlekedési költségtérítés elszámolására, kifizetésére a kormánymegbízott külön intézkedésben 

rendelkezhet. 

 

3. Utazási utalvány 

 

3.1. A Hivatallal állami szolgálati, illetve munkaviszonyban álló dolgozó, aki bármely munkáltatónál 

eltöltött összesen legalább 1 éves jogviszonnyal rendelkezik, jogosult 12 alkalomra szóló 50%-os 

menettérti utazást biztosító utazási kedvezményre (kivéve a 3.2. pontban foglaltakat). 

 

3.2. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, illetve a jogosultságot év közben 

szerzi, az utazási utalvány által biztosított kedvezményes alkalmakra időarányosan jogosult.  

Ha a jogviszony a hónap 1. és 15. napja között keletkezik, az adott hónapot is jogosultsági 

hónapnak kell tekinteni, azonban ha a jogviszony a hónap 16. és utolsó napja között keletkezik, 

csak az azt követő hónaptól kezdődően kell számítani az időarányos jogosultságot. 

 

3.3. Amennyiben a foglalkoztatott korábbi munkahelyén utazási utalványban részesült, köteles 

nyilatkozni arról, hogy utazási utalványát korábbi munkáltatójának átadta, illetve – erről szóló 

korábbi munkáltatója által kiállított igazolás hiányában –, hogy hány alkalommal használta fel 

utazási kedvezményét. 

 

3.4. Az utazási utalvány nem pótolható, kivéve ha az utalványt eltulajdonították és ezt a jogosult 

hivatalos irattal (például: rendőrségi jegyzőkönyvvel) igazolja, az utalvány elháríthatatlan ok miatt 

megsemmisült, vagy az utalvány megrongálódott és azt a jogosult a pótlásra irányuló kérelméhez 

mellékeli. Az utalvány pótlása előtt a jogosultnak nyilatkoznia kell a felhasznált alkalmakról. 

 

3.5. Az utazási kedvezmény igénybevételéhez szükséges utazási utalvány kiállításáról a Jogi és 

Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya gondoskodik minden év március 31. napjáig. Az év 

közben jogviszonyt létesítők esetében – amennyiben a jogosultság fennáll –, illetve a jogosultságot 

év közben szerzők esetében, az utazási utalványt kérelmükre kell kiállítani. 

 

4. Egészségügyi juttatás   

 

4.1. A képernyő előtt napi 4 órát meghaladóan munkát végző, teljes munkaidőben – e Szabályzat  

28. függelék 4. pontjában meghatározott munkakörben – foglalkoztatott állami tisztviselők, állami 

ügykezelők éleslátást biztosító szemüveg készítéséhez a Hivatal, a képernyő előtti munkavégzés 

minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet, 

valamint a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és 

véleményezéséről szóló 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet figyelembevételével járul hozzá. 

 

4.2. Az állami tisztviselő, állami ügykezelő a Hivatalhoz történő belépés napjától számított 1 éven túl 

jogosult szemüveg költségtérítés iránti igényt előterjeszteni. 

A Hivatalhoz történő belépés alatt a végleges áthelyezés esetén a végleges áthelyezés dátuma 

értendő. 
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4.3. Az egészségügyi juttatás rendjét a 28. függelék tartalmazza. 

 

5. Egyenruha, védőruha (védőeszköz), munkaruha juttatás 

 

Azon munkakörökben, amelyekben az egyenruha, védőruha (védőeszköz), munkaruha viselését 

jogszabály írja elő, az egyenruha, védőruha (védőeszköz), munkaruha juttatást a munkáltatónak az 

állami tisztviselők, munkavállalók részére biztosítania kell. 

Az egyenruha, védőruha (védőeszköz) és munkaruha juttatásra jogosító munkaköröket a Szabályzat 

29., illetve 30. függelékei tartalmazzák. 

 

6. Védőoltás juttatás 

 

A Szabályzat 31. függelékében szerepelő munkakörökben a biológiai tényezők, egészséget és 

biztonságot veszélyeztető biológiai kockázatok hatásának kitett állami tisztviselő, valamint járvány, 

közegészségügyi veszély, stb. esetén a munkavállaló részére védőoltást szükséges biztosítani. 

Ezen védőoltások: Hepatitisz A, Hepatitisz B, Kullancs encephalitis, Hastífusz,Tetanusz, Influenza. 

 

7. Munkaidő-kedvezmény 

 

7.1. A munkaidő-kedvezményre vonatkozó szabályokat a Kttv. rendelkezései határozzák meg. 

A fizetés-nélküli szabadság engedélyezéséről határozatban rendelkezik a munkáltatói jogkör 

gyakorlója, melyet a Humánpolitikai Osztály készít elő. 

 

7.2. A munkáltatói jogkör gyakorlója – járási hivatal állományában lévő foglalkoztatott esetében a 

kormánymegbízott egyetértésével – méltányossági jogkörében eljárva fizetés nélküli szabadságot 

engedélyezhet a foglalkoztatott erre irányuló írásos kérelme esetében, amennyiben annak 

indokoltságával egyetért.  

 

7.3. Gyermeke születése esetén az apát megillető, és legkésőbb a születést követő 2. hónap végéig 

írásos kérésnek megfelelő időpontban a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiadott pótszabadságot 

a jelenléti íven kell rögzíteni, melyet a közvetlen munkahelyi vezető köteles a havonta esedékes, 

Jogi és Koordinációs Főosztály részére küldendő távollét-jelentésben feltüntetni.  

 

8. Adható juttatások 

 

8.1. Az e körbe tartozó juttatások mértékét és kifizetésének rendjét a Hivatal mindenkori költségvetési 

lehetőségeinek függvényében, illetve a Miniszterelnökséget vezető miniszter döntése alapján a 

kormánymegbízott határozza meg. 

 

8.2. A kormánymegbízott a tartósan és kiemelkedően jó munkát végző foglalkoztatottakat 

ajándékutalványban részesítheti, beleértve a tárgyévben nyugdíjba vonult foglalkoztatottakat is. 

 

9. A „Kormánymegbízotti Dicséret” és „Az Év Állami Tisztviselője” elismerések 

 

9.1. A „Kormánymegbízotti Dicséret” és „Az Év Állami Tisztviselője” elismerések minden évben átadásra 

kerülnek. Az elismerésről oklevél kerül kiállításra. A „Kormánymegbízotti Dicséret” elismerésben 

részesülő állami tisztviselő, állami ügykezelő, munkavállaló számára 100.000,- Ft, „Az Év Állami 
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Tisztviselője” elismerésben részesülő állami tisztviselő számára 200.000,- Ft egyszeri juttatást 

biztosít a Hivatal papír alapú Ajándék Erzsébet utalvány formájában, vagy az Erzsébet Plusz 

kártyára történő utalással. „Az Év Állami Tisztviselője” elismerésben részesített állami tisztviselő az 

elismerést igazoló oklevél mellett – az előzőekben hivatkozottakon túlmenően – egy 

képzőművészeti alkotásban (ajándéktárgyban) is részesül. 

Az elismerésekre fordítható keretösszeg a Hivatal évközi megtakarításaiból kerül finanszírozásra. 

 

9.2. Az elismerés adományozására a főosztályvezetők, az önálló osztály jogállású szervezeti egységek 

vezetői, valamint a járási hivatalok vezetői tehetnek javaslatot. 

 

9.3. Az elismerésre vonatkozó javaslatokat a Szabályzat 32. és 33. függelékét képező „Ajánlás” 

nyomtatványon minden évben február 20. napjáig a Kormánymegbízotti Kabinethez kell eljuttatni. 

A Kormánymegbízotti Kabinet a beérkezett ajánlásokat haladéktalanul továbbítja a 

főosztályvezetőkből és járási hivatalvezetőkből álló 5 fős előzetesen felkért bizottságnak.  

A bizottság a megküldött javaslatokat véleményezi, sorrendet állapít meg, mely javaslatot  

– a főigazgató egyetértését követően – február 25. napjáig megküldi a kormánymegbízott számára. 

A kormánymegbízott a beérkezett javaslatok alapján dönt az elismerésekről. 

A „Kormánymegbízotti Dicséret” elismerésben legfeljebb 20 fő, „Az Év Állami Tisztviselője” 

elismerésben 1 fő részesíthető. Az Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalók a kormánymegbízott 

döntése szerinti létszámban részesülnek dicséretben. 

 

9.4. Az elismerésre vonatkozó javaslattétel kritériumai: 

 

a) a szakmai munka kiemelkedő elvégzése; 

b) aktív részvétel a Hivatal közösségi életében; 

c) példamutató elkötelezettség és elhivatottság; 

d) többletfeladatok vállalása. 

 

9.5. Nem részesíthető az elismerésben az az állami tisztviselő, állami ügykezelő, aki: 

 

a)  nem rendelkezik legalább 1 éves állami szolgálati jogviszonnyal; 

b) a tárgyévben vagy azt megelőző 1 évben miniszteri elismerést (díjat, kitüntető címet, 

emléktárgyat, stb.) kapott, dicséretben részesül; 

c) legutóbbi minősítése nem volt „kimagasló”; 

d) fegyelmi büntetés hatálya alatt áll. 

 

10. A „Kormánymegbízotti Elismerő Oklevél helyi önkormányzati vezetők részére”, valamint a 

„Kormánymegbízotti Elismerő Oklevél” és a „Kormánymegbízotti Dicséret a munka 

törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók részére” elnevezésű elismerések 

 

10.1. A kormánymegbízott a Hivatal által foglalkoztatott állami tisztviselőkre kiterjedő hatállyal 

„Kormánymegbízotti Elismerő Oklevél” elnevezésű elismerést adományozhat, melynek szabályait a 

„Kormánymegbízotti Elismerő Oklevél” elnevezésű elismerés alapításáról szóló kormánymegbízotti 

utasítás tartalmazza. 

 

10.2. A kormánymegbízott az Mt. alapján foglalkoztatott munkavállalót/munkavállalókat is részesíthet 

Kormánymegbízotti Dicséretben, melynek szabályait a „Kormánymegbízotti Dicséret a munka 
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törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalók részére” elnevezésű elismerés alapításáról 

szóló kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 

 

11. Az illetményelőleg 

 

11.1. Az éves költségvetési kiadási előirányzat terhére illetményelőlegre fordítható keret éves 

viszonylatban az adott költségvetési évre jóváhagyott rendszeres személyi juttatás előirányzatának 

2%-áig terjedhet. 

Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg az illetményelőleg-keretet nem növeli. 

 

11.2. Illetményelőleg elsősorban annak a foglalkoztatottnak engedélyezhető, akinek családi, vagy 

jövedelmi, vagyoni helyzetét érintő jelentős változás, illetőleg valamely szociális ok alapozza meg 

kérelmét. Az előleg folyósítását a szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján a Pénzügyi és 

Gazdálkodási Főosztály vezetője ellenjegyzi és a kormánymegbízott engedélyezi. 

 

11.3. Illetményelőleg iránti kérelem az e célra rendszeresített, a Szabályzat 34. függeléke szerinti 

formanyomtatvány alapján nyújtható be. Az igényelhető illetményelőleg felső határa a folyósítás 

napján érvényes minimálbér összegének ötszöröse, de legfeljebb az érintett utolsó havi 

illetményének, illetőleg munkabérének 120%-át meg nem haladó összeg. 

 

11.4. A levonás összege a havi illetmény 33%-át nem haladhatja meg, ennek figyelembevételével kell  

az illetményelőleg maximális összegét meghatározni. Az illetményelőlegek az engedélyezést 

követően folyamatosan kerülnek kifizetésre. 

 

11.5. A törlesztés futamideje – havi részletekben történő visszafizetés mellett – a 6 hónapot nem 

haladhatja meg. A folyósított előleget a tárgyévben teljes egészében vissza kell fizetni. 

 

11.6. A jogviszony – illetményelőleg-törlesztés ideje alatti – megszűnése esetén a hátralék egy 

összegben levonásra kerül. 

 

11.7. Nem folyósítható illetményelőleg a próbaidő, felmentési, lemondási idő alatt, valamint a jogviszony 

felfüggesztésének ideje alatt, továbbá nem részesülhet illetményelőlegben az a foglalkoztatott, 

akinek a Hivatallal szemben bármilyen jogcímen lejárt és meg nem fizetett tartozása van, valamint 

az sem, akinek a Hivatallal szemben illetményelőleg címén le nem járt és meg nem fizetett 

tartozása van. 

 

12. Egyéb elismerések 

 

A szervezeti egységek vezetőinek javaslatára a kormánymegbízott a tartósan és kiemelkedően jó 

szakmai munkát végző állami tisztviselőket, állami ügykezelőket, munkavállalókat felterjesztheti 

miniszteri elismerések, kitüntetések, illetve a szakmai irányító szerv által alapított elismerések 

adományozására. 

 

13. Szociális támogatás a jelenlegi és nyugállományban lévő foglalkoztatott részére, továbbá a 

kegyeleti támogatásra és a Szociális Bizottságra vonatkozó rendelkezések 
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13.1. A jelenleg Hivatalnál foglalkoztatott, valamint nyugállományban lévő foglalkoztatott (a továbbiakban: 

kérelmező) részére járó szociális támogatások a Hivatal éves költségvetésében a 

kormánymegbízott által meghatározott keretösszeg erejéig biztosíthatók. 

 

13.2. A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítására, valamint a nyugállományú 

foglalkoztatottak szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérésére, az igényjogosultság 

megállapítására legalább 4 tagú Szociális Bizottságot kell működtetni. 

A Szociális Bizottság tagjait a kormánymegbízott kéri fel. 

 

13.3. A kérelmező részére a Szabályzat 35. függelékét képező szociális támogatás iránti kérelem alapján 

folyósítható szociális támogatások, segélyek a következők: 

 

13.3.1. Eseti szociális segély 

 

13.3.1.1. A Szociális Bizottság javaslatára eseti szociális segélyben részesíthető az a kérelmező, akinek 

jövedelemcsökkenés, vagy váratlan nagy összegű kiadás miatt megélhetése, illetve az 

életkörülményeinek fenntartása veszélybe kerül, és a szociális helyzetének megítéléséhez 

szükséges, a kifizetés szabályszerűségét megalapozó, valamint személyes adatokat a 

valóságnak megfelelően rendelkezésre bocsátja, igazolja, továbbá azok kezeléséhez hozzájárul. 

 

13.3.1.2. Az eseti szociális segély kifizetésre kerülő összege nem haladhatja meg a mindenkori 

illetményalap kétszeresét. A segély folyósítását a Szociális Bizottság javaslatára a 

kormánymegbízott engedélyezheti.  

 

13.3.2. Szülési segély 

 

A szervezeti egység vezetőjének javaslata alapján szülési segélyben részesíthető kérelmére az a 

kérelmező, akinek gyermeke született és annak ellátásáról, neveléséről saját háztartásában 

gondoskodik. A szülési segély összege gyermekenként nettó 50.000,- Ft. A segély folyósításának 

feltétele a születési anyakönyvi kivonat bemutatása. 

 

13.3.3. Temetési segély 

 

13.3.3.1. A Szociális Bizottság javaslata alapján a kérelmező egyenesági rokona, valamint házastársa 

halála esetén – amennyiben az eltemettetéséről ő gondoskodik – temetési segélyben 

részesíthető. Nagyszülő temettetése esetén akkor nyújtható temetési segély, ha nincs más 

egyenesági hozzátartozó, aki a temettetésről gondoskodna. A temetési segélyt az elhalálozást 

követő 3 hónapon belül lehet kérni. A temetési segély az Szja. 1. számú melléklete szerint 

adómentes. A segély kifizetését a kormánymegbízott engedélyezi. A temetési segély összege 

temetésenként legfeljebb 50.000,- Ft lehet. A kérelemhez csatolni kell a halotti anyakönyvi 

kivonat másolatát, a temetési számlákat, valamint a hozzátartozói kapcsolatra vonatkozó 

nyilatkozatot. 

 

13.3.3.2. A kérelmező egyidejűleg írásban nyilatkozik arról, hogy a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján, ugyanezen a jogcímen juttatásban nem 

részesült, valamint az elhunyt temetésének költségeit részben vagy egészben ő fedezte. 
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13.4. Kegyeleti támogatás 

 

13.4.1. A Hivatalnál állami szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló halála esetén a járási 

hivatalvezető/főosztályvezető, önálló jogállású osztály vezetője – amennyiben azt indokoltnak 

tartja – a halálesetről történő tudomásszerzést követően haladéktalanul kérelmet terjeszthet  

elő a közszolgálat halottjává nyilvánítás iránt a kormánymegbízottnak a 36. függelék szerinti 

formanyomtatványon. A Hivataltól nyugállományba vonult foglalkoztatott halála esetén az a 

szervezeti egység vezetője (járás tekintetében a járási hivatal vezetője) jogosult kezdeményezni, 

amelynél állományban volt. A kérelem előterjesztésének további feltételei, hogy az elhunyt a halál 

időpontjában legalább 20 éves állami szolgálati jogviszonnyal, vagy munkaviszonnyal 

rendelkezzen a Hivatalnál, illetve annak jogelőd szervezeténél, vagy korábban a Szabályzat VIII. 

fejezet 9. pontja szerinti „Kormánymegbízotti Dicséretben”, illetve „Az Év Állami Tisztviselője” 

elismerésben részesült. A kérelem előterjesztésének tartalmaznia kell, hogy az elhunyt kiskorú 

gyermek eltartására volt-e köteles. 

 

13.4.2. A kormánymegbízott az elhunyt személyt – valamennyi körülmény figyelembevételével –  

2 munkanapon belül hozott eseti döntés alapján a Hivatal saját halottjának nyilváníthatja, melyről 

értesíti a munkáltatói jogkör gyakorlóját. 

 

13.4.3. A munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánymegbízott támogató döntéséről, azaz a közszolgálat 

halottjává nyilvánításról és a temetés költségeinek jelen szabályzatban meghatározott mértékig 

történő megtérítéséről haladéktalanul tájékoztatja az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó 

személyt. 

 

13.4.4. Legkésőbb a temetés napját követő 30 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója a halotti 

anyakönyvi kivonat (egyszerűsített) hiteles másolatát és a temetés költségeit igazoló számlát 

megküldi a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére. A temetés költségeit igazoló számlát  

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal nevére kell kiállíttatni. 

 

13.4.5. Az elhunyt nyugalmazott foglalkoztatott akkor nyilvánítható a Hivatal saját halottjává, ha állami 

szolgálati jogviszonyát, illetőleg munkaviszonyát nem bírói ítélet alapján vagy fegyelmi eljárás 

eredményeként szüntették meg. 

 

13.4.6. A Hivatal saját halottjává nyilvánított személy temetési költségeit a Hivatal legfeljebb  

300.000,- Ft értékben megtéríti. A kegyeleti támogatás mellett temetési segély nem folyósítható. 

 

13.4.7. A saját halottá nyilvánítás nélkül is, az elhunyt foglalkoztatottról a munkáltatói jogkör gyakorlója  

az alábbi kegyeleti megemlékezésekről dönthet: 

 

a) a Hivatal képviselete a temetésen; 

b) a temetésre koszorú küldése; 

c) részvétnyilvánítás; 

d) gyászlobogónak a hivatali épületre történő kifüggesztése.  
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14. A céljuttatás 

 

14.1. A kormánymegbízott rendkívüli, célhoz köthető feladatot állapíthat meg a foglalkoztatott részére, 

amelynek teljesítése a munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja  

(a továbbiakban: célfeladat). 

 

14.2. A kormánymegbízott a célfeladat eredményes végrehajtásáért – a foglalkoztatott illetményén, illetve 

munkabérén felül, írásban, a célfeladat megállapításakor – céljuttatást határoz meg a megállapított 

személyi juttatások előirányzatán belül. 

 

14.3. A célfeladat megállapítását – amennyiben a kifizetéshez szükséges fedezet a Pénzügyi és 

Gazdálkodási Főosztály vezetőjének tájékoztatása szerint rendelkezésre áll – a kormánymegbízott 

kezdeményezheti a feladat részletezésével, a célfeladat teljesítésigazolás módjának, határidejének, 

illetve összegének megjelölésével. Az elvégzett munkát a célfeladata megállapításáról szóló 

dokumentumban megjelölt vezető írásban igazolja, és ezt követően kerül sor a céljuttatás 

számfejtésére és kifizetésére. 

 

14.4. Az állami tisztviselők számára szervezeti innovációs célok megvalósítása érdekében a 

kormánymegbízott belső pályázatot írhat ki célfeladatként, melynek során a célfeladatokra 

vonatkozó – fentiekben rögzített – szabályokat kell alkalmazni. 

 

15. Nyugállományban lévők találkozója 

 

A Hivatal nyugállományban lévő foglalkoztatottai részére alkalmanként a kormánymegbízott baráti, 

kulturális találkozót szervez. 

A Hivatalnál végzett munkájukért, eredményeikért elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek 

megnyilvánulásaként kerül megrendezésre a találkozó. 

 

 

IX. 

FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG 

 

1. Az állami tisztviselő, valamint állami ügykezelő a hivatali esküjében, a jogszabályban, valamint a 

különféle belső szabályozásokban foglalt előírásokat köteles megtartani, a munkaköri leírásban 

foglalt feladatait a legjobb tudása szerint ellátni. 

 

2. Fegyelmi vétséget követ el az az állami tisztviselő, állami ügykezelő, aki állami szolgálati 

jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegi.  

 

2.1. A fegyelmi vétséget elkövető állami tisztviselővel, állami ügykezelővel szemben az alább felsorolt 

fegyelmi büntetések szabhatók ki: 

a) megrovás; 

b) az előmeneteli rendszerben a várakozási idő meghosszabbítása; 

c) egy előmeneteli fokozattal történő visszavetés; 

d) kiemelt ügyintézői osztályból általános ügyintézői osztályba visszavetés; 

e) vezetői munkakörből nem vezetői munkakörbe helyezés; 

f) hivatalvesztés.  
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2.2. Az állami tisztviselő, állami ügykezelő a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll a Kttv. 155. § (4) 

bekezdésében és az Áttv. 3. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamig. 

 

2.3. Az állami szolgálati jogviszonyból eredő kötelezettség vétkes megszegésének minősülnek 

különösen az alábbiak: 

 

a) ittas állapotban, illetve kábító hatású anyag befolyása alatt történő munkavégzés, illetve 

munkára jelentkezés; 

b) titoktartási kötelezettségre, adatvédelemre vonatkozó szabályok megszegése: 

ba) személyre szóló azonosító jelszó illetéktelen személynek történő átadása esetén,  

ha ezzel jogosulatlan adathozzáférés és felhasználás történik, 

bb) jogosulatlan adatkezelés, 

bc) jogosulatlan adatszolgáltatás, 

bd) jogosulatlanul megszerzett adat felhasználása, átadása, 

be) munkaköri feladatainak ellátása során a kezelt, tudomására jutott adatokat, 

információkat jogtalanul felhasznál, átad, vagy átadását megkísérli, 

bf) az engedélyezési eljárás során még el nem bírált ügyekkel kapcsolatban a döntés 

előkészítése során keletkezett iratokból (feljegyzések, megkeresések, nyilvántartási 

adatok, javaslatok) megszerzett információ illetéktelen személyek részére történő 

átadása, felhasználása, 

c) szándékos károkozás; 

d) az igazolatlan mulasztás a 3 napot meghaladja, vagy 2 éven belüli ismételt igazolatlan 

mulasztás esetén; 

e) további jogviszony létesítésének be nem jelentése. 

 

2.4. A fegyelmi felelősség megállapítására és a fegyelmi eljárásra a Kttv. 155-159. §-ait, az Áttv. 3. §  

(4)-(5) bekezdéseit, valamint a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 

31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet szabályait kell alkalmazni. 

 

3. A foglalkoztatott kártérítési felelőssége 

 

3.1. Az állami tisztviselő, állami ügykezelő az állami szolgálati jogviszonyából, a munkavállaló a 

munkaviszonyából eredő kötelezettség megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel 

tartozik, ha nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 

 

3.2. A foglalkoztatott kártérítési felelőssége az alábbi hármas feltétel egyidejű teljesülése esetén 

állapítható meg: 

a) állami tisztviselő, állami ügykezelő esetén állami szolgálati jogviszonyból/ munkavállaló 

esetén munkaviszonyból eredő kötelezettség megszegése; 

b) a foglalkoztatott nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható; 

c) a kötelezettségszegéssel okozati összefüggésben kár keletkezése. 

 

3.3. Az állami tisztviselő, állami ügykezelő kártérítési felelősségére és a kár összegének 

meghatározására a Kttv.160-166. §-ában meghatározott szabályok az irányadók. 

A munkavállaló kártérítési felelősségére és a kár összegének meghatározására az Mt.  

XIV. fejezetének szabályai vonatkoznak. 
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X. 

A KÖZSZOLGÁLATI ADATVÉDELEM SZABÁLYAI 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.1. A közszolgálati adatvédelmi szabályzat a közszolgálati nyilvántartással, a hozzá kapcsolódó iratok, 

adatok kezelésével, a tartalékállomány információs rendszerének működtetésével, valamint a 

vagyonnyilatkozat kezelésével összefüggő teljes adatkezelési és informatikai folyamatra vonatkozó 

legfontosabb adatvédelmi, adatbiztonsági, informatikai-biztonsági szabályokat tartalmazza, különös 

tekintettel az adatkezeléssel, adattárolással és nyilvánosságra-hozatallal kapcsolatos 

követelményekre, továbbá a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél 

foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati 

alapnyilvántartásra és közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra 

vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet előírásaira. 

 

1.2. E szabályzat hatálya a jogviszony létesítésére irányuló előzetes, illetve a jogviszony megszűnését 

követő eljárásokra is kiterjed. 

 

1.3. A közszolgálati nyilvántartásban szereplő személyes adatok védelméért, az adatkezelés 

jogszerűségéért, valamint a Kttv.-ben előírt adatszolgáltatásért a kormánymegbízott a felelős. 

 

2. A személyi irat kezelésének szabályai 

 

2.1. Személyi irat bármilyen anyagon, alakban és bármilyen eszköz felhasználásával keletkezett 

adathordozó, amely az állami szolgálati jogviszony vagy munkaviszony létesítésekor, fennállása 

alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és az a foglalkoztatott személyével 

összefüggésben megállapítást tartalmaz. 

 

2.2. Az állami szolgálati jogviszony, vagy munkaviszony létesítésekor a humánpolitikai referens 

összeállítja a foglalkoztatott személyi anyagát. A személyi anyagban a személyzeti iratokon kívül 

csak a jelen szabályzatban meghatározott más irat tárolható.  

 

2.3. A személyi anyag Kttv. 184. § (1) bekezdésében meghatározott iratai a személyzeti irat. 

A személyzeti iratokat tartalmuknak megfelelően csoportosítva, keletkezésük sorrendjében, az e 

célra személyenként kialakított gyűjtőben kell őrizni (a továbbiakban: személyi anyag). 

 

3. A személyi anyagban tárolt iratok köre: 

 

1) 5 évnél nem régebbi fénykép; 

2) közszolgálati alapnyilvántartás adatlapja; 

3) önéletrajz; 

4) bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány; 

5) esküokmány; 

6) kinevezés/munkaszerződés és mellékletei; 

7) kinevezés/munkaszerződés módosításai; 

8) vezetői kinevezés (annak megszűnése); 



 

43 

9) címadományozás; 

10) besorolásról illetve visszatartásáról rendelkező irat, átsorolásról szóló irat; 

11) teljesítményértékelés, minősítés; 

12) jogviszonyt megszüntető irat; 

13) hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozat; 

14) közszolgálati igazolás másolata; 

15) a munkáltató által elektronikusan kiadmányozott jognyilatkozatról készített, záradékolással 

ellátott hiteles papír alapú kiadmány; 

16) személyi azonosításra alkalmas igazoló dokumentumok (másolatai); 

17) munkaköri leírás; 

18) előző jogviszonyokról szóló igazolás; 

19) végzettséget igazoló iskolai bizonyítványok másolatai; 

20) közigazgatási alapvizsga/közigazgatási szakvizsga/ügykezelői alapvizsga bizonyítvány; 

21) kormányzati tanulmányok, közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséget igazoló irat; 

22) áthelyezésről, kirendelésről rendelkező iratok; 

23) foglalkozás-egészségügyi igazolás; 

24) vagyonnyilatkozat átvételét igazoló irat; 

25) jubileumi jutalom, szolgálati idő elismerés megállapítása; 

26) tanulmányi szerződés; 

27) tartós távollét engedélyezéséről és megszüntetéséről szóló irat; 

 

4. Tartalomjegyzék 

 

A személyzeti iratokról tartalomjegyzéket kell készíteni, amelyen a humánpolitikai referens 

dokumentálja az irat megnevezését, iktatószámát és keltezését, valamint a tartalomjegyzékre 

azonnal rávezeti a változást. 

 

5. Személyi anyag kezelése 

 

5.1. A személyi anyagot „Betekintési lap” kimutatással kell ellátni, amelyen dokumentálni szükséges  

a személyi anyagba történő betekintés tényét, jogosultjának személyét, jogszabályi alapját és 

időpontját. 

 

5.2. A jogviszony létesítésének elmaradása esetén az ezzel kapcsolatos döntést követő 8 napon belül 

vissza kell adni a jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat az érintettnek, illetve a személyi 

anyagot annak a szervnek, amely azt megküldte.  

 

5.3. A határozott időre történő áthelyezés esetén a kinevező közigazgatási, illetve alkalmazó szerv 

kezeli az állami tisztviselő, állami ügykezelő személyi anyagát.  

Az áthelyezést követően keletkező és a személyi anyag részét képező személyzeti iratot a személyi 

anyagban kell elhelyezni. 

 

5.4. Végleges áthelyezés esetén (Kttv. 59. §) az állami tisztviselő, állami ügykezelő személyi anyagát  

a személyzeti iratokról készített átadási jegyzékkel együtt az áthelyezés időpontjában – legkésőbb  

az áthelyezés időpontját követő munkanapon – meg kell küldeni az áthelyezés helye szerinti 

közigazgatási szervnek, amely 8 napon belül visszaigazolja azok átvételét. 
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5.5. A jogviszony megszűnése esetén a tartalomjegyzéket és a betekintési lapot a humánpolitikai 

referens lezárja és a személyi anyagot irattárba helyezi. A személyi anyagot a jogviszony 

megszűnésétől számított 50 évig meg kell őrizni. Tárolásáról és levéltárba helyezéséről a 

közigazgatási, illetve alkalmazó szerv iratkezelési szabályzatában, valamint irattári tervében kell 

rendelkezni. 

 

5.6. A jogviszony megszűnése után a foglalkoztatott egyéb személyi iratai – kivéve a vagyonnyilatkozat-

tételével összefüggő személyi iratok – irattárban kerülnek elhelyezésre, az irattári terv szerint. 

 

5.7. A közérdekű adatokon túl a foglalkoztatott nyilvántartott adatairól tájékoztatás hozzájárulása 

hiányában nem adható. Személyi anyagát továbbadni csak akkor lehet, ha az állami tisztviselő, 

állami ügykezelő másik közigazgatási szervnél létesít állami szolgálati jogviszonyt. A személyi 

anyagából csak a hatályos jogszabályokban meghatározott adatokat lehet, illetve kell továbbítani  

a jogszabályi felhatalmazás alapján adatot igényelhető szerveknek. 

 

5.8. Az illetményszámfejtéssel megbízott szervnek csak azok az adatok továbbíthatók, amelyek az ezzel 

kapcsolatos feladatok ellátását szabályozó törvények szerint nélkülözhetetlenek az állami 

tisztviselő, állami ügykezelő illetményének számfejtéséhez, valamint a társadalombiztosítással, 

személyi jövedelemadóval összefüggő feladatok ellátásához. 

 

6. A közszolgálati alapnyilvántartás 

 

6.1. A közszolgálati alapnyilvántartást – az e célra rendszeresített adatlapon, illetve számítógépes 

módszerrel – a Hivatal Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya vezeti. 

 

6.2. A közszolgálati nyilvántartásban szereplő nem közérdekű személyes adatok csak a törvényben 

meghatározott esetekben és célokra, illetve az érintett foglalkoztatott erre irányuló írásbeli 

kérelmére használhatók fel, illetve adhatók át harmadik személynek. 

 

6.3. A közigazgatási, illetve az alkalmazó szerv, valamint a személyzeti szerv a foglalkoztatott – írásbeli 

kérelmére – olyan adatait is kezelheti, amelyek átadására törvény nem kötelezi, azonban ezen 

adatok csak az általa megjelölt célra használhatók fel, illetve csak írásbeli hozzájárulásával 

továbbíthatók más szerv részére. 

 

6.4. A számítógéppel vezetett alapnyilvántartásból az adatokat a foglalkoztatott adatainak első 

alkalommal való felvételekor, végleges áthelyezésekor, valamint jogviszonyának megszűnésekor ki 

kell nyomtatni. A betekintési jog gyakorlójának erre irányuló külön kérelmére is szükséges 

kinyomtatni azokat az adatokat, amelyekre betekintési joga kiterjed. 

 

6.5. A számítógépes módszerrel vezetett alapnyilvántartásból azonnal és véglegesen törölni kell a 

foglalkoztatott személyazonosító adatait a jogviszony megszűnése és végleges áthelyezés esetén. 

 

7. A központi közszolgálati nyilvántartás kezelésének szabályai 

 

7.1. A közszolgálati alapnyilvántartás alapadatairól és azok változásairól, továbbá az államigazgatási 

szerv szervezeti adatairól a Hivatal évente a Kormány által rendeletben meghatározottak szerint  
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– személyazonosításra alkalmatlan módon – adatszolgáltatást végez a közszolgálati életpálya 

kidolgozásáért felelős miniszter részére. 

Az adatszolgáltatást elektronikusan, az erre szolgáló informatikai rendszerben kell teljesíteni. 

 

7.2. A Hivatal feladatai a közszolgálati statisztikai adatgyűjtéssel kapcsolatosan: 

 

a) ellenőrzi a közszolgálati alapnyilvántartás folyamatos vezetését; 

b) ellenőrzi az alapnyilvántartás vezetésének folyamatosságát és törvényességét, valamint  

az adatszolgáltatás határidőre történő teljesítését, a közölt adatok teljességét és 

feldolgozhatóságát; 

c) segíti az adatszolgáltatók munkáját; 

d) intézkedik az elmulasztott adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében; 

e) gondoskodik a jelzett hibák kijavíttatásáról; 

f) felhívja az adatszolgáltatót a feladat határidőben történő teljesítésére, illetve az általa vagy  

a Miniszterelnökség által észlelt hibák kijavítására. 

 

8. Betekintési jog gyakorlásának szabályai 

 

8.1. Az alapnyilvántartásba betekinteni a Kttv. 180. § (1) bekezdésében, valamint az egyéb hatályos 

jogszabályokban foglalt személyek jogosultak. 

 

8.2. A foglalkoztatott jogosult a nyilvántartásba foglalt adatairól másolatot, vagy kivonatot kérni,  

illetve kérheti adatai helyesbítését, kijavítását. 

 

8.3. A foglalkoztatott az adataiban bekövetkező változásokról 8 napon belül köteles tájékoztatni  

a munkáltatót, amely 8 napon belül köteles intézkedni az adatok aktualizálásáról. 

 

8.4. A foglalkoztatott jogosult megismerni, hogy a közszolgálati nyilvántartásban szereplő adatait kinek, 

milyen célból és milyen terjedelemben továbbították. Ennek biztosítása érdekében nyilvántartást  

kell vezetni, melyet az adat kiadásától számított 5 évig meg kell őrizni. 

 

9. A felelősségi viszonyok szabályozása 

 

9.1. A jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért: 

 

a) a kormánymegbízott; 

b) az érintett foglalkoztatott felettese (a minősítést végző vezető); 

c) a humánpolitikai feladatokat ellátó ügyintéző, továbbá a Humánpolitikai Osztály vezetője; 

d) a foglalkoztatott saját adatainak közlése tekintetében; 

e) az illetményszámfejtést végző szerv vezetője a részére átadott adatokat érintően tartozik 

felelősséggel. 

 

9.2. A kormánymegbízott felel a jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és kezelésére vonatkozó 

jogszabályok, valamint az e Szabályzatban rögzített előírások megtartásáért, illetve e 

követelmények teljesítésének ellenőrzéséért. 
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9.3. E felelősségi körön belül a kormánymegbízott gondoskodik: 

 

a) a közszolgálati adatvédelmi szabályzat kiadásáról, kiegészítéséről, szükség esetén 

módosításáról; 

b) az ellenőrzés módszereinek és rendszerének kialakításáról, működtetéséről; 

c) a jogviszonnyal összefüggő adatok védelmével kapcsolatos követelmények Hivatalon belüli 

közzétételéről. 

 

10. A számítógépes információs rendszer védelmének szabályozása 

 

10.1. A védelem célja: 

 

a) az adatbiztonság; 

b) a fizikai biztonság; 

c) az üzemeltetés; 

d) a technikai adatvédelem; 

e) az információtovábbítás szabályozása. 

 

10.2. A számítástechnikai adathordozók tartalmáért (a továbbiakban: adatokért) mindig a kezelésére 

kijelölt személy a felelős. 

 

10.3. Feladata: 

 

a) megakadályozni az adatok arra jogosulatlan személyek, szervek általi megismerését, 

lemásolását, megváltoztatását vagy az adathordozó eltávolítását; 

b) ellenőrizni a hozzáférési jogosultság betartását; 

c) megakadályozni, hogy az adatkezelésre használt távadat-átviteli vonalon az adatokhoz 

jogosulatlanul hozzáférjenek; 

d) biztosítani azoknak az azonosítását, akiknek az adatkezelésből adatokat továbbítanak. 

 

10.4. A számítástechnikai eszközök fizikai biztonságának megvalósítására a következő feltételek szerint 

kerül sor: 

 

a) Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy 

elegendő biztonságot nyújtsanak jogosulatlan, vagy erőszakos behatolás, tűz, stb. ellen. 

b) A kormánymegbízott, a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője a munkaköri 

leírások elkészítésekor meghatározza azoknak a személyeknek a körét, akik az adathordozó 

eszközöket üzemeltethetik. 

c) A számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát (például: jelszó) szolgálati titokként kell 

kezelni. 

d) Annak azonosítása érdekében, hogy a számítástechnikai eszközre milyen jellegű adatokat, 

mikor és ki rögzített, vagy ki intézkedett eziránt, az informatikai feladatokat ellátó 

ügyintézőnek üzemeltetési naplót kell vezetni, illetve a rögzített adatokat tartalmazó iratot a 

rögzítőnek szignálni kell. Az üzemeltetési naplóba a hardveren történt javítást, módosítást is 

szerepeltetni szükséges. 

e) Az adatok továbbítása csak az adatátadásról szóló dokumentáció kiállításával egyidejűleg 

valósulhat meg. 



 

47 

 

10.5. A közszolgálati nyilvántartást tartalmazó számítógépes rendszer biztonságos üzemeltetése 

érdekében: 

 

a) A számítástechnikai eszközök használatára a kormánymegbízott által kijelölt személyek 

jogosultak. 

b) A kormánymegbízott által kijelölt informatikus felelős a programok dokumentálásáért, az 

esetleges üzemzavar elhárításáért, továbbá a kezelt adatok külső személy általi 

megismerésének megakadályozásáért a számítástechnikai eszköz karbantartása, javítása, 

fejlesztése esetén. 

c) A feldolgozás során nyomtatással keletkezett hibás, vagy feleslegessé vált, aktualitásukat 

vesztett listákat, táblázatokat, nyomtatványokat kidobni, bezúzás nélkül elszállítani tilos. 

Megsemmisítésükről a feldolgozást végző személy köteles gondoskodni. 

d) A közszolgálati nyilvántartást tartalmazó számítógépre más szoftvert telepíteni a Pénzügyi és 

Gazdálkodási Főosztály vezetőjének engedélyével lehet. Csak jogtiszta, vírusmentességre 

ellenőrzött szoftver telepítése engedélyezhető. 

e) A közszolgálati nyilvántartást tartalmazó számítógépen rendszeres időközönként a 

vírusmentességet, valamint a winchester állapotát a kormánymegbízott által kijelölt 

informatikusnak ellenőriznie kell. 

 

10.6. A közszolgálati nyilvántartást tartalmazó számítógépes rendszer technikai adatvédelme érdekében: 

Az adatok és programok megrongálásának megakadályozásáért, a mentések pontos betartásáért, a 

jelszavak ellenőrzéséért, az adatok és adatállományok változásának naplóban történő rögzítéséért, 

a számítógépen dolgozó kijelölt személy; a rendszerből kikerülő más célra igénybevett 

adathordozók, valamint a biztonságosan nem őrizhető számítógépen tárolt adatállomány – mentést 

követő – törléséért az informatikus a felelős. 

 

10.7. A közszolgálati nyilvántartást tartalmazó számítógépes rendszerből való információ továbbítás 

szabályai: 

 

a) Az adattovábbító személy minden alkalommal ellenőrizni köteles az információtovábbítás 

legfontosabb szempontjait (az adatok mely jogszabály alapján, kinek, mely szervnek, milyen 

tartalommal szolgáltathatók). 

b) A hivatali közszolgálati alapnyilvántartás számítógépes információs rendszeréből adatot 

szolgáltatni csak a szabályzatban meghatározottak szerint lehet. 

c) A központi közszolgálati nyilvántartás részére az adatszolgáltatás elektronikus úton történik, 

melyet dokumentálni szükséges. 

 

10.8. A közszolgálati alapnyilvántartás kezelésére, informatikai feladatok ellátására a következő 

személyek jogosultak: 

 

a) Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztályának vezetője; 

b) Jogi és Koordinációs Főosztály vezetője és a Humánpolitikai Osztály vezetője; 

c) munkakörével összefüggésben alapnyilvántartás kezelésére jogosult humánpolitikai referens. 
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10.9. A közszolgálati központi nyilvántartás kezelésére, informatikai feladatok ellátására jogosult: 

 

a) Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály Informatikai Osztályának vezetője; 

b) munkakörével összefüggésben központi nyilvántartás kezelésére jogosult informatikai 

referens. 

 

10.10. A közszolgálati adatvédelemmel kapcsolatos informatikai feladatok ellátására jogosult a főosztályok 

vonatkozásában munkakörével összefüggésben a központi nyilvántartás kezelésével megbízott, 

arra jogosult informatikus, rendszergazda. 

 

 

XI. 

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK 

 

A Szabályzat rendelkezéseit a jogszabályi változások, illetőleg a Hivatal költségvetésének alakulása 

függvényében folyamatosan, de legalább évente egyszer a Jogi és Koordinációs Főosztály 

Humánpolitikai Osztály vezetőjének felül kell vizsgálnia. Indokolt esetben a felülvizsgálat 

eredményeképpen a Szabályzatot módosítani kell. A módosítás kiterjedhet a Szabályzatban biztosított 

juttatások körére, azok mértékére, illetőleg feltételeire is.  

 

A kormánymegbízott a főigazgató bevonásával, az igazgató, a főosztályvezetők és a szervezeti 

egységek vezetői útján gondoskodik arról, hogy a Szabályzatban foglaltakat a Hivatal valamennyi 

foglalkoztatottja megismerje, melynek tényét aláírásukkal is igazolják. 
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1. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

Kormánymegbízott munkáltatói jogkörébe tartozó értékelői jogkör átruházása 

Sor- 
szám 

Szervezeti egység 

Értékelő vezető a 
szervezeti egység 
vezetői munkakört 

betöltő állami 
tisztviselői esetében 

(ide nem értve a 
főosztályvezetőt, 
önálló jogállású 

osztály vezetőjét) 

Értékelő vezető az 
állami tisztviselő, 
állami ügykezelő 

esetében (ide nem 
értve a vezetői 

munkakört betöltő 
állami tisztviselőket) 

1. 
Kormánymegbízotti 
Kabinet 

  nem kerül átruházásra kabinetfőnök 

2. 
 

Állami Főépítész nem kerül átruházásra 
 

3. 
 

Projekt Osztály nem kerül átruházásra kabinetfőnök 

4. Főigazgatói Titkárság   nem kerül átruházásra osztályvezető 

5. 
Védelmi Bizottság 
Titkársága 

  

Nem kormánymegbízott 
munkáltatói jogkörébe 
tartozik (Honvédelmi 
Minisztérium kijelölt 

szervének vezetője az 
értékelő vezető) 

kormánymegbízott 
(ide értve a Hszt. 

hatálya alá tartozó 
Védelmi Bizottság 
Titkársága vezető-

helyettesét is) 

6. 
Belső Ellenőrzési 
Osztály 

  nem kerül átruházásra osztályvezető 

7. 
Agrár- és 
Vidékfejlesztést 
Támogató Főosztály 

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési 
Normatív 
Támogatások 
Kérelemkezelési 
Osztálya 

főosztályvezető osztályvezető 

8. 
 

Helyszíni 
Ellenőrzési Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

9. 
 

Vidékfejlesztési 
Beruházások 
Kérelemkezelési 
Osztálya 

főosztályvezető osztályvezető 

10. 
Élelmiszerlánc-
biztonsági és 
Földhivatali Főosztály 

Élelmiszerlánc-
biztonsági és 
Állategészségügyi 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

11. 
 

Földhivatali Osztály főosztályvezető osztályvezető 

12. 
Népegészségügyi 
Főosztály 

Laboratóriumi 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

13. 
 

Népegészségügyi 
és Járványügyi 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 
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14. 
Társadalombiztosítási 
Főosztály 

Nyilvántartási és 
Ellenőrzési Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

15.   
Egészségbiztosítási 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

16.   
Rehabilitációs 
Szakértői Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

17. 
Gyámügyi és 
Igazságügyi 
Főosztály 

Pártfogó Felügyelői 
és Igazságügyi 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

18.   
Szociális és 
Gyámügyi Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

19. 
Foglalkoztatási 
Főosztály 

Közfoglalkoztatási 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

20.   
Munkaerőpiaci 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

21.   Alapkezelő Osztály főosztályvezető osztályvezető 

22. Hatósági Főosztály Építésügyi Osztály főosztályvezető osztályvezető 

23.   
Oktatási és 
Hatósági Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

24.   
Törvényességi 
Felügyeleti Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

25.   Bányászati Osztály főosztályvezető osztályvezető 

26. 
Pénzügyi és 
Gazdálkodási 
Főosztály 

Pénzügyi Osztály főosztályvezető osztályvezető 

27.   Számviteli Osztály főosztályvezető osztályvezető 

28.   

Beruházási, 
Beszerzési és 
Üzemeltetési 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

29.   Informatikai Osztály főosztályvezető osztályvezető 

30.   
Támogatási és 
Bérgazdálkodási 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

31. 
Jogi és Koordinációs 
Főosztály 

Jogi és 
Perképviseleti 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

32.   
Koordinációs, 
Szervezési és 
Iratkezelési Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

33.   
Humánpolitikai 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 
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2. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

 

FELVÉTELI JAVASLATI ADATLAP 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal főosztályára, önálló jogállású osztályára történő 

állami szolgálati jogviszony létesítéséhez 

 

 

1. Jelölt személyi adatai: 

 

Név (születési név): ……………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: …………….…………………………………………………………….............. 

Születési hely: …………………………………………………………………………............... 

Születési idő:  ………………………………………………………………………...………….. 

Lakcíme: ……………………………………………………………………...………….…. 

 

2. Szervezeti egység megnevezése: …………………………………………………………………... 

 

3. Betöltendő munkakör megnevezése: ……………………………………………………….......... 

 

4. A jogviszony létesítésének időpontja, tartama
*
: ………………………………………………...... 

határozott 

határozatlan 

 

5. A jogviszony létesítéshez pályázat kötelező?
*
: 

igen 

nem 

 

6. Kötelező pályázat esetén 

a jelölt rendelkezik-e érvényes pályázattal?
*
: 

igen 

nem 

 

7. A jelölt erkölcsi bizonyítványának száma, kelte: ………………………………..……………….. 

 

8. A jelölt legmagasabb iskolai végzettsége, szakképzettsége: ………………………………….. 

 

9. A jelölt iskolai végzettsége az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) 

Korm. rendelet 1. melléklet … pontja szerinti feltételeknek (vezetői munkakör esetén a vezetői 

munkakörre előírt képesítési előírásnak) felel meg. 
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10. A jelölt a munkakör betöltéséhez szükséges külön jogszabályban meghatározott egyéb 

alkalmazási feltételekkel (például: szakmai gyakorlat) rendelkezik-e?
*
: 

igen 

nem 

 

11. A jelölt rendelkezik-e államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy 

azzal egyénértékű okirattal?
*
: 

igen 

nem 

 

12. A 11. pontra adott igenlő válasz esetén az idegen nyelv fajtája: 

fokozata: …………………………………… 

típusa: ……………………………………… 

 

13. A jelölt besorolás szerinti várható illetménye: ………………,- Ft 

 

 

 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

 

 

 

Alulírott ……………………………………………………… hozzájárulok ahhoz, hogy az állami szolgálati 

jogviszony létesítéséhez szükséges előkészítő eljárásban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal humánpolitikai tevékenységet ellátó állami tisztviselője személyes adataimat, illetve  

a jogviszony létesítéséhez szükséges okiratokat kezelje, nyilvántartsa. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

 

……………………………….........… 

jelölt aláírása 

 

 

 

Az állami szolgálati jogviszony létesítését kezdeményezem. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

 

……………………………….........… 

főosztályvezető/osztályvezető aláírása 
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A jelölt a munkakör betöltéséhez a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, 

valamint az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvényben meghatározott általános, és az állami 

tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet … pontja szerinti 

speciális feltételeknek (vezetői munkakör esetén a vezetői munkakörre előírt képesítési előírásnak) 

megfelel. 

 

Megjegyzés: 

Helyettesítői státusz, vagy üres státusz betöltése esetén a munkakört utoljára betöltő állami 

tisztviselő/állami ügykezelő  

 

neve: …….…………………………………………….…….., 

megszűnéskori illetménye: ……………………………... 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

 

……………………………….........… 

humánpolitikai referens 

 

 

 

 

 

A jelölt kinevezéséhez a költségvetési fedezet biztosított. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

 

……………………………….........… 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője 
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3. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

FELVÉTELI JAVASLATI ADATLAP 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal főosztályán, önálló jogállású osztályára történő 

munkaviszony létesítéséhez 

 

1. Jelölt személyi adatai: 

 

Név (születési név): ………………………………………………................................................ 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………. 

Születési hely: ……………………………………………………………………………………. 

Születési idő:  ……………………………………………………………………………………. 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………. 

 

2. Szervezeti egység megnevezése: …………………………………………………………..……….. 

 

3. Betöltendő munkakör megnevezése: ……………………………………………………………...… 

 

4. A jogviszony létesítésének időpontja, tartama
*
: …………………………………………….…….. 

határozott 

határozatlan 

 

5. A jogviszony létesítéshez pályázat kötelező?
*
: 

igen 

nem 

 

6. Kötelező pályázat esetén 

a jelölt rendelkezik-e érvényes pályázattal?
*
: 

igen 

nem 

 

7. Az álláshely rendelkezésre áll 

a következő időponttól: ……………………………………. 

 

8. A jelölt várható havi munkabére: bruttó ……………..,- Ft 

 

9. Alulírott ……………………………………… hozzájárulok ahhoz, hogy a munkaviszony létesítéséhez 

szükséges előkészítő eljárásban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal humánpolitikai 

tevékenységet ellátó állami tisztviselője személyes adataimat, illetve a jogviszony létesítéséhez 

szükséges okiratokat kezelje, nyilvántartsa. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

……………………………….........… 

jelölt aláírása 
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A munkaviszony létesítését kezdeményezem. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

 

……………………………….........… 

főosztályvezető aláírása 

 

Megjegyzés: 

Helyettesítői státusz, vagy üres státusz betöltése esetén a munkakört utoljára betöltő munkavállaló  

 

neve: ………………………..………………………….., 

megszűnéskori munkabére: ………………………... 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

 

……………………………….........… 

humánpolitikai referens 

 

 

 

 

 

 

A jelölt munkaviszonyának létesítéséhez a költségvetési fedezet biztosított. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

……………………………….........… 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője 
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4. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

NYILATKOZAT 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére  

elektronikus munkáltatói kapcsolattartás céljából 

 

 

Alulírott  

családi név és utónév: …………………………………………………………… 

születési családi név és utónév: ……………………………………………………………. 

születési hely (kerülettel együtt megjelölve): …………………………………………………………… 

születési idő: …………………………………………………………… 

anyja születési neve: …………………………………………………………… 

 

 

1) Bejelentem a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus elérhetőségem: 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 21. § (2) bekezdése
1
 és 260/A. §-a 

alapján bejelentem, hogy az írásbeli jognyilatkozatok elektronikus aláírása és az elektronikus 

dokumentumok kézhezvételének visszaigazolása érdekében Ügyfélkapus azonosítóval és az ahhoz 

kapcsolódó tárhellyel rendelkezem.  

Kijelentem továbbá, hogy amennyiben Ügyfélkapumat megszüntetem, és ezzel egyidejűleg új 

Ügyfélkapus regisztrációt valamint új tárhelyet létesítek, azt a munkáltatóm felé 15 napon belül 

bejelentem. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben több Ügyfélkapus regisztrációval rendelkezem, a magáncélra 

létesített Ügyfélkapus azonosítóra és az ahhoz kapcsolódó tárhelyre kerül sor a munkáltató részéről 

az írásbeli jognyilatkozatok kézbesítésére. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

……………………………….........… 

aláírás 

 

  

                                                      

1
Kttv. 21. § (2) A közszolgálati tisztviselő köteles az írásbeli jognyilatkozatok elektronikus aláírása és az 

elektronikus dokumentumok kézhezvételének visszaigazolása érdekében az E-ügyintézési tv. szerinti, a Kormány 

által kötelezően biztosított elektronikus azonosítási szolgáltatással és az ehhez tartozó biztonságos kézbesítési 

szolgáltatásra alkalmas tárhellyel rendelkezni és a biztonságos kézbesítési szolgáltatásra alkalmas elektronikus 

elérhetőségét a foglalkoztatójával közölni. A közszolgálati tisztviselő e kötelezettségét - ha törvény eltérően nem 

rendelkezik - a kinevezését követő 15 napon belül köteles teljesíteni. 
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2) Hozzájárulok természetes személyazonosító adataim kezeléséhez: 

 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fent megjelölt természetes személyazonosító adataimat a(z) 

…………………..…………………………. (munkáltató megnevezése) a Központi Ügyfél-regisztrációs 

Nyilvántartást vezető szervnek átadja annak érdekében, hogy a biztonságos kézbesítési szolgáltatást 

működtető szolgáltatóval együttműködve az államigazgatási szerv hivatali kapuja és az Ügyfélkapus 

tárhelyem között az elektronikus kézbesítés biztosításához szükséges kapcsolati kód létrejöjjön. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

 

……………………………….........… 

aláírás 
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5. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

FELVÉTELI JAVASLATI ADATLAP 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalában történő 

állami szolgálati jogviszony létesítéséhez 

 

 

1. Jelölt személyi adatai: 

 

Név (születési név): …………………………………………………………………………………….. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 

Születési hely: …………………………………………………………………………………….. 

Születési idő:  …………………………………………………………………………………….. 

Lakcíme: …………………………………………………………………………………….. 

 

2. Szervezeti egység megnevezése: ……………………………………………………………………. 

 

3. Betöltendő munkakör megnevezése: ………………………………………………………………. 

 

4. A jogviszony létesítésének időpontja, tartama
*
: …………………………………………..……... 

határozott 

határozatlan 

 

5. A jogviszony létesítéshez pályázat kötelező?
*
: 

igen 

nem 

 

6. Kötelező pályázat esetén 

a jelölt rendelkezik-e érvényes pályázattal?
*
: 

igen 

nem 

 

7. A jelölt erkölcsi bizonyítványának száma, kelte: ……………………………………………..….. 

 

8. A jelölt legmagasabb iskolai végzettsége, szakképzettsége: ………………………………….. 

 

9. A jelölt iskolai végzettsége az állami tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016.  

(X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet … pontja szerinti feltételeknek (vezetői munkakör esetén  

a vezetői munkakörre előírt képesítési előírásnak) felel meg. 

 

10. A jelölt a munkakör betöltéséhez szükséges külön jogszabályban meghatározott egyéb 

alkalmazási feltételekkel (például: szakmai gyakorlat) rendelkezik-e?
*
: 

igen 

nem 
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11. A jelölt rendelkezik-e államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló bizonyítvánnyal vagy 

azzal egyénértékű okirattal?
*
: 

igen 

nem 

 

12. A 11. pontra adott igenlő válasz esetén az idegen nyelv fajtája: 

fokozata:   

típusa:   

 

13. A jelölt besorolás szerinti várható illetménye:            ,- Ft 

* a megfelelő rész aláhúzandó 

 

Alulírott ……………………………………… hozzájárulok ahhoz, hogy az állami szolgálati jogviszony 

létesítéséhez szükséges előkészítő eljárásban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

humánpolitikai tevékenységet ellátó állami tisztviselője személyes adataimat, illetve a jogviszony 

létesítéséhez szükséges okiratokat kezelje, nyilvántartsa. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

……………………………….........… 

jelölt aláírása 

 

Az állami szolgálati jogviszony létesítését kezdeményezem. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

……………………………….........… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

A jelölt a munkakör betöltéséhez a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben, illetve 

az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvényben meghatározott általános és az állami tisztviselők 

képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet … pontja szerinti speciális 

feltételeknek (vezetői munkakör esetén a vezetői munkakörre előírt képesítési előírásnak) megfelel. 

 

Megjegyzés: 

Helyettesítői státusz, vagy üres státusz betöltése esetén a munkakört utoljára betöltő állami 

tisztviselő/állami ügykezelő 

neve: …….……………………………..….., 

megszűnéskori illetménye: …………………............................. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

……………………………….........… 

humánpolitikai referens 

 

 



 

60 

A jelölt kinevezéséhez a költségvetési fedezet biztosított. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

.......……………………………… 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője 

 

A jogviszony létesítése ellen a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és  

megyei kormányhivatalok kialakításával és területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról  

szóló 2010. évi CXXVI. törvény alapján 

 

kifogással élek. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

.......……………………………… 

kormánymegbízott 

 

A jogviszony létesítése ellen a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és  

megyei kormányhivatalok kialakításával és területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról  

szóló 2010. évi CXXVI. törvény alapján 

 

kifogással nem élek. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

.......……………………………… 

kormánymegbízott 
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6. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

FELVÉTELI JAVASLATI ADATLAP 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal járási hivatalában történő 

munkaviszony létesítéséhez 

 

1. Jelölt személyi adatai: 

 

Név (születési név): ………………………………………………………………………….…………. 

Anyja neve: …………………………………………………………………………………….. 

Születési hely ………………………………………………………………………………….…. 

Születési idő:  ………………………………………………………………………….…………. 

Lakcíme: …………………………………………………………….………………………. 

 

2. Szervezeti egység megnevezése: ……………………………………………………………………. 

 

3. Betöltendő munkakör megnevezése: ………………………………………………………….…… 

 

4. A jogviszony létesítésének időpontja, tartama
*
: …………………………………………………… 

határozott 

határozatlan 

 

5. A jogviszony létesítéshez pályázat kötelező?
*
: 

igen 

nem 

 

6. Kötelező pályázat esetén  

a jelölt rendelkezik-e érvényes pályázattal?
*
: 

igen 

nem 

 

7. Az álláshely rendelkezésre áll 

a következő időponttól: ………………………….. 

 

8. A jelölt várható havi munkabére: bruttó  ………….,- Ft 

 

9. Alulírott ……………………………………… hozzájárulok ahhoz, hogy a munkaviszony létesítéséhez 

szükséges előkészítő eljárásban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal humánpolitikai 

tevékenységet ellátó állami tisztviselője személyes adataimat, illetve a jogviszony létesítéséhez 

szükséges okiratokat kezelje, nyilvántartsa. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

.......……………………………… 

jelölt aláírása 
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A munkaviszony létesítését kezdeményezem. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

.......……………………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

Megjegyzés: 

Helyettesítői státusz, vagy üres státusz betöltése esetén a munkakört utoljára betöltő munkavállaló  

neve: …….………………………………...., 

megszűnéskori munkabére: ………………………………………... 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

humánpolitikai referens 

 

 

 

A jelölt munkaviszonyának létesítéséhez a költségvetési fedezet biztosított. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap  

 

.......……………………………… 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője 

 

 

A munkaviszony létesítésével a Szabályzat alapján  

 

egyetértek. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

kormánymegbízott 

 

 

A munkaviszony létesítésével a Szabályzat alapján  

 

nem értek egyet. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

kormánymegbízott  
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7. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott ………………………………………………… (születési hely, idő: …………………………...;  

anyja neve: ………………………….) kötelezettséget vállalok arra, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatalnál fennálló foglalkoztatási jogviszonyom megszűnését követő 2 éven belül a 

jogviszonyom fennállása alatt tudomásomra jutott nem nyilvános adatokat bizalmasan kezelem,  

a tevékenységem során előttem ismertté vált olyan adatokról, tényekről illetéktelen szervnek vagy 

személynek tájékoztatást nem adok, amelyek kiszolgáltatása az állam, a Hivatal, munkatársam  

vagy az állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

 

……..……..........…………………… 

nyilatkozó 

 

A titoktartási nyilatkozat letételét igazolom. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 
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8. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK, 

ÉRZÉKENY MUNKAKÖRÖK 

 

1. kormánymegbízott; 

2. főigazgató; 

3. igazgató; 

4. járási hivatalvezető; 

5. vezetői munkakört betöltő állami tisztviselők; 

6. közigazgatási hatósági ügyben önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak, 

különösképpen a szociális ügyintézői, gyámügyi ügyintézői, ingatlan – nyilvántartási  

ügyintézői, földmérési ügyintézői, törvényességi felügyeleti szakügyintézői, hatósági  

szakügyintézői, népegészségügyi ügyintézői/ellenőri/felügyelői, élelmiszerlánc-biztonsági 

ügyintézői/ellenőri/felügyelői munkakörben dolgozó állami tisztviselők, továbbá a hatósági 

állatorvosi, megyei/járási tisztiorvosi munkakörben dolgozók; 

7. szabálysértési ügyben önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak  

(például: szabálysértési ügyintézői munkakörben dolgozó állami tisztviselők; 

8. közbeszerzési eljárás során önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak  

(például: a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatokkal foglalkozó állami tisztviselők, valamint 

az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályon közbeszerzési vezető-szakreferens, 

közbeszerzési szakreferens munkakörben dolgozó állami tisztviselők, és azon közszolgálatban álló 

személyek, akik közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság tagjaként javaslattételre jogosultak); 

9. költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való gazdálkodás 

tekintetében önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak; 

10. állami támogatások felhasználásának vizsgálata vagy a felhasználással való elszámoltatás során 

önállóan javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak, különösképpen az aktív eszköz 

ügyintézői, ellátási ügyintézői, családtámogatási ügyintézői, nyugdíjbiztosítási ügyintézői és 

egészségbiztosítási ügyintézői, orvosszakértői munkakörben dolgozó állami tisztviselők, továbbá  

az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályon vezető helyszíni ellenőr, helyszíni ellenőr 

munkakörben dolgozó állami tisztviselők; 

11. jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső munkakört betöltők, mint például: 

gazdasági vezető, belső ellenőr, integritás tanácsadó, informatikai vezető, titkos ügykezelő, továbbá 

a minősített iratkezelést ellátó munkakörben dolgozó állami tisztviselő, valamint a védelmi 

igazgatási munkában részt vevő állami tisztviselő. 

 

Az ún. érzékeny munkakörben foglalkoztatott munkatársak fokozott vezetői ellenőrzés alatt állnak. 

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályon az érzékeny munkakörök az alábbiak: 

- kérelemkezelési szakreferens; 

- kérelemkezelési vezető szakreferens; 

- helyszíni ellenőr; 

- vezető helyszíni ellenőr; 

- fenti munkakörökhöz kapcsolódó főosztályvezetői, főosztályvezető-helyettesi és osztályvezetői 

munkakörök.  
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9. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

IGAZOLÁS 

vagyonnyilatkozat átvételéről 

 

Igazolom, hogy 

(kötelezett neve) 

 

 

 

(besorolás/munkakör) 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

 

 

 

(szervezeti egység)  

 

által az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvényben foglalt 

rendelkezésnek megfelelően tett vagyonnyilatkozata egy példányát zárt borítékban átvettem. 

 

A vagyonnyilatkozat-nyilvántartási száma:  

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

őrzésért felelős aláírása 

 

 

 

Az igazolás 1 eredeti példányát átvettem: 

 

 

……………………………………….. 

kötelezett 

 

 

 

Kapják: 

1) címzett (Az igazolást kérjük gondosan megőrizni) 

2) őrzésért, nyilvántartásért felelős szervezeti egység 
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10. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

Nyilatkozat 

az összeférhetetlenség megállapításához 

 

Név:  ...................................................................... ….. 

Szervezeti egység:  ..................................................................... …… 

Munkakör:   .........................................................................… 

 

Kijelentem, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 84-87. §-ában 

foglaltakat (lásd tájékoztató) megismertem és ez alapján az alábbi nyilatkozatot teszem. 

(Kérem minden oldalt írjon alá!) 

 

I. 

 

1. Kijelentem, hogy nem folytatok olyan tevékenységet, nem tanúsítok olyan magatartást, amely 

hivatalomhoz méltatlan, vagy amely a pártatlan, befolyástól mentes tevékenységemet veszélyeztetné. 

 

2. Kijelentem, hogy pártban tisztséget nem viselek, párt nevében vagy érdekében – az országgyűlési, 

illetve helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvétel kivételével – közszereplést nem 

vállalok. 

 

3. Az állami szolgálati jogviszony létrejötte esetén / fennállása alatt (a megfelelő aláhúzandó) 

hozzátartozómmal irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba 

a) kerülök 

b) nem kerülök 

 

 (amennyiben hozzátartozójával irányítási, felügyeleti, ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerül, 

akkor a jogviszony nem jöhet létre. Amennyiben az összeférhetetlenség az állami szolgálati 

jogviszony fennállása alatt keletkezett a bejelentés megtételétől számított 30 napon belül az 

összeférhetetlenséget meg kell szüntetni. Az érintettek megegyezése hiányában a kormánymegbízott 

dönti el, hogy melyik állami tisztviselőnek, állami ügykezelőnek szűnik meg a jogviszonya) 

 

Hozzátartozó: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa; az örökbefogadó, mostoha- és a 

nevelőszülő; az örökbefogadott, mostoha- és a nevelt gyermek; a testvér; a házastárs, az élettárs, a 

bejegyzett élettárs, a jegyes; a házastársnak, a bejegyzett élettársnak egyeneságbeli rokona, 

testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa; 

 

4. Központi államigazgatási szerv és a fővárosi és megyei kormányhivatal állami tisztviselője nem lehet 

helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke, elnökhelyettese, országos nemzetiségi önkormányzat 

elnöke, elnökhelyettese, valamint nemzetiségi önkormányzat képviselője. 

Nyilatkozom, hogy a 4. pontban meghatározott tisztséget  

a) betöltök, önkormányzat neve, tisztség: ……………………………………………………………... 

b) nem töltök be  
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5. Helyi önkormányzati képviselő annál az önkormányzatnál, amely az engem alkalmazó közigazgatási 

szerv illetékességi területén működik 

a) Képviselő vagyok, önkormányzat neve: ………………………………………………………….…. 

b) nem vagyok képviselő 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

állami tisztviselő/állami ügykezelő 

 

6. További jogviszony a 7. pont kivételével 

a) van b) nincs c) létesíteni kívánok 

 

A jogviszony megnevezése:  ...........................................................................................................................  

munkáltató neve/székhelye:  ...........................................................................................................................  

tevékenységi köre: ...........................................................................................................................................  

jogviszony időtartama (határozott idő esetén a megszűnés dátuma):  ...........................................................  

rendes munkaidőmet érinti (óra) / nem érinti:  ................................................................................................  

a jogviszony keretében végzett tevékenység munkaköri feladataimmal közvetlenül összefügg:  ..................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

 

További jogviszony: a fennálló kormányzati szolgálati jogviszony (közszolgálati jogviszony esetében a 

fennálló közszolgálati jogviszony) melletti másik kormányzati szolgálati jogviszony (közszolgálati 

jogviszony esetében másik közszolgálati jogviszony), valamint az egyéb jogviszony: különösen a 

munkaviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony, fennálló kormányzati szolgálati jogviszony esetén 

közszolgálati jogviszony (fennálló közszolgálati jogviszony esetében kormányzati szolgálati jogviszony), 

állami szolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti 

szolgálati, illetve munkaviszony, ügyészségi, hivatásos (szerződéses) szolgálati jogviszony, ösztöndíjas 

foglalkoztatási jogviszony, bedolgozói munkaviszony, a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló 

szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási szerződésen 

alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi társasági vagy egyéni cég 

tagjaként végzett tevékenység, az ügyvédi és az egyéni vállalkozói tevékenység, valamint a 

tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység 

végzésére irányuló jogviszony, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a közérdekű önkéntes 

tevékenység végzésére irányuló jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony; 

Az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény 3. § (3) bekezdés d) pontja alapján kormányzati 

szolgálati jogviszony alatt állami szolgálati jogviszonyt is kell érteni. 

 

 

FIGYELEM! Vezető munkakört betöltő állami tisztviselő – tudományos, oktatói, művészeti, lektori, 

szerkesztői valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási 

jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony, továbbá a Kttv. 85. § (4) bekezdés c) pontja 

szerint kivételesen folytatható tevékenység kivételével – további jogviszonyt nem létesíthet. 
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Előzetes engedélyezési / engedélyezési kötelezettség kiterjed: 

 

a) tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői valamint jogi oltalom alá eső szellemi 

tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony, 

továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével bármely további jogviszony 

fenntartása, létesítése 

b) tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői valamint jogi oltalom alá eső szellemi 

tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony, 

továbbá közérdekű önkéntes tevékenység folytatására irányuló jogviszony, amennyiben a 

munkavégzés időtartama részben azonos az állami tisztviselő beosztás szerinti 

munkaidejével; 

c) vezetői munkakört betöltő állami tisztviselő esetében: egyesületben, érdek-képviseleti 

szervezetben, valamint szövetkezetben tisztség viselése, közérdekű önkéntes tevékenység 

folytatása, alapítvány, közalapítvány kezelő szervezetének tagja, illetve elnöke, edzői, 

versenybírói játékvezetői tevékenység ellátása, tanszékvezetői tevékenységet folytatása, állami 

alapító vagy az általa létrehozott szervezet által önállóan, vagy más állami alapítóval, állami 

alapító által létrehozott szervezettel vagy államháztartáson kívüli szervezettel közösen alapított 

(köz)alapítványban felügyelő bizottsági tag, felsőoktatási intézmény oktatási feladatokat is ellátó 

belső szervezeti egységének vezetője 

 

Bejelentési kötelezettség kiterjed: 

tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi 

tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony, 

továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszony, amennyiben az állami 

tisztviselő munkaköri feladataival közvetlenül összefügg. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

állami tisztviselő/állami ügykezelő 

 

7. Kijelentem, hogy gazdasági társaságnál – amely önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, 

vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy a tisztségre az állami tulajdonos különleges jogokat 

biztosító részvény alapján delegált, vagy a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás 

mértéke – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva  

– legalább 50% – vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag 

 

a) vagyok b) nem vagyok c) létesíteni kívánok 

 

gazdasági társaság neve/székhelye:  .....................................................................................................  

a jogviszony megnevezése:  ...................................................................................................................  

tevékenységi köre:  ..................................................................................................................................  

jogviszony időtartama (határozott idő esetén a megszűnés dátuma):  ...................................................  

rendes munkaidőmet érinti (óra) / nem érinti:  ........................................................................................  
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Tudomásul veszem, hogy az a) pont aláhúzása esetén a 7. pontban foglalt feltételek 

fennállását a gazdasági társaság által kiállított igazolással kell igazolni. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

állami tisztviselő/állami ügykezelő 

 

 

II. 

További jogviszony engedélyezése, bejelentése 

 

II/A. Tudomásul veszem, hogy az általam betöltött vezetői munkakörrel összeférhetetlen a nyomtatvány 

6. pontjában (kivéve engedélyezéshez kötött) meghatározott jogviszony.  

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a megjelölt összeférhetetlenséget 30 napon belül 

nem szüntetem meg, állami szolgálati jogviszonyom a Kttv. 86. § (1) bekezdése alapján törvény 

erejénél fogva megszűnik. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

állami tisztviselő 

 

 

II/B. Kérem / nem kérem a nyomtatvány ……….. pontjában meghatározott  

 

korábban létrejött 

 

létesíteni kívánt 

 

további jogviszonyom engedélyezését. (megfelelő aláhúzandó) 

 

Kérem a nyomtatvány ….… pontjában meghatározott jogviszony létesítésével kapcsolatos 

előzetes bejelentésem tudomásulvételét. 

 

Tudomásul veszem, hogy az 6-7. pontban foglalt tevékenység engedélyezéséről a 

kormánymegbízott mérlegelési jogkörében határoz és döntésével szemben munkaügyi vitának 

nincs helye. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen engedélykérésem elutasításának kézhezvételétől 

számított 30 napon belül az összeférhetetlenséget nem szüntetem meg, állami szolgálati 

jogviszonyom a Kttv. 86. § (1) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva megszűnik. 

Kijelentem, hogy azonnali bejelentési kötelezettségemnek eleget teszek amennyiben állami 

szolgálati jogviszonyom fennállása alatt fenti nyilatkozatommal kapcsolatban változás történik. 

Tudomásul veszem, hogy valótlan nyilatkozatom következményei engem terhelnek. 
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Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az engedélyezett további jogviszony 

megszüntetésre kerül, írásban bejelentem. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

Előzetes bejelentésnél: Engedélykérésnél: 

……………………………… 

bejelentő 

 ………………..……………………… 

engedélyt kérő 

   

A bejelentést tudomásul veszem: 

 

 Az engedély megadását támogatom / nem támogatom: 

………………………….  ……..…………………………. 

szervezeti egység vezetője 

szervezeti egység vezetője   

 Munkajogi szempontból az engedélyezésnek akadálya nincs 

   

……..…………………………. 

Jogi és Koordinációs Főosztály vezetője 

………………………….   

kormánymegbízott       Engedélyezem                            Nem engedélyezem 

   

  …………………………. 

kormánymegbízott 

  



 

71 

11. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

 

BEJELENTÉS 

engedélyezett további jogviszony megszűnéséről/megszüntetéséről 

 

Név: ……………………………………………………………………………………………….. 

Munkakör: ……………………………………………………………………………………………….. 

Szervezeti egység: ……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Bejelentem, hogy ……………………………………………………………………. munkáltatóval, megbízóval  

……… év …………………. hó ….. napjától fennálló ……………………….. jogviszonyom  

……… év ………………….. hó …… napján ……………………………………………… jogcímen 

megszűnt. 

 

A bejelentés első példányát megőrzöm. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

 

……..……..........…………………… 

állami tisztviselő/állami ügykezelő 

  



 

72 

12. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI, PÁRTATLANSÁGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

Alulírott, a jelen nyilatkozattal tanúsítom, hogy elfogadom az alább részletezésre kerülő feltételeket. 

A jelen nyilatkozat megtételével megerősítem, hogy megismertem a jelen időpontig rendelkezésre álló 

információkat, amelyek az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály feladatainak ellátására 

vonatkoznak. E nyilatkozattal vállalom, hogy a felelősségi körömbe tartozó feladatokat pártatlanul és a 

szakmai követelményeknek megfelelő módon elvégzem. 

Vállalom továbbá, hogy ha a 2007. évi CLXXXI. törvényben meghatározott összeférhetetlenségi 

körülmény bekövetkezik, azt haladéktalanul írásban az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 

hatáskörébe tartozó kérelmek/pályázatok ügyintézése során a döntés-előkészítő tevékenység keretében 

bekövetkezett kizárás, és az összeférhetetlenség bejelentésére és más ügyintéző, illetve kirendeltség 

kijelölésére vonatkozó általános eljárási szabályokról szóló, hatályos elnöki utasításban foglaltaknak 

megfelelően bejelentem az illetékes vezetőnek. 

Kijelentem, hogy független vagyok minden olyan féltől, amely számára nyereséget vagy egyéb anyagi 

előnyt hozhat a munkaköröm ellátásából eredően általam kezelt, illetve megismert pályázati támogatás. 

Legjobb tudomásom és hitem szerint sem múltbeli, sem jelenlegi, sem a belátható jövőben felmerülő 

olyan tény vagy körülmény nem létezik, mely megkérdőjelezhetné függetlenségemet bármely fél 

szemében; és amennyiben a támogatási eljárási folyamat során az válik nyilvánvalóvá, hogy létezik vagy 

létrejött ilyen viszony, ezt azonnal bejelentem és részvételemet azonnal felfüggesztem az adott eljárási 

folyamatban. Abban az esetben, ha a bejelentési kötelezettségemnek nem teszek eleget, akkor ennek 

minden következményét és felelősségét vállalom. 

Vállalom, hogy bizalmasan kezelek és megőrzök minden olyan adatot, információt vagy dokumentumot 

(„bizalmas információk”), amely adatszolgáltatás, - nyilvántartás, - feldolgozás, ellenőrzés, támogatás 

megállapítása, tartozásbeszedés, végrehajtás, illetve statisztikai célú felhasználás során feladataimmal 

összefüggésben, nem nyilvános támogatási adatként vagy törvény által védett adatként jut a 

tudomásomra. 

Vállalom, hogy a bizalmas információkat és adatokat csak feladataim céljaira használom fel és nem 

teszem hozzáférhetővé harmadik fél számára. Ugyancsak vállalom, hogy nem tartok meg másolatokat 

semmilyen – a feladataim ellátása során - birtokomba került írásbeli információról vagy mintáról 

 

Név  

Beosztás  

Főosztály/Osztály  

Aláírás  

Dátum  

 

Tanú 1: …………………………………………….   Tanú 2: …………………………………………… 

 

Lakcím: ……………………………………………  Lakcím: …………………………………………… 
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13. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Állami tisztviselő/állami ügykezelő neve: ……………………………………………………………………….. 

 

Közigazgatási szerv megnevezése: ………………………………………………………………………………  

 

Szervezeti egység megnevezése: ………………………………………………………………………………... 

 

Főosztály, osztály megnevezése: …………………………………………………………………………………  

 

Munkavégzés helyének megnevezése: …………………………………………………………………………..  

 

Munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése: ………………………………………………...................... 

 

Közvetlen felettes vezető megnevezése: ………………………………………………………………………...  

 

Munkakör megnevezése: …………………………………………………………………………………………..  

 

A munkakör ellátásához szükséges képesítési előírást tartalmazó jogszabályhely megjelölése: a 

közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 315/2016. (X. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet ….. 

pontja (vezetői munkakör esetén a vezetői munkakör ellátásához szükséges képesítési előírást 

tartalmazó jogszabályhely megjelölésével: 

…………………………………………………………………........................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Munkakört betöltő végzettségének, képesítésének rögzítése: …………………………………………………. 

 

A munkakör célja: …………………………………………………………………………………………………… 

 

Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök: (felsorolás) 

-  

-  

-  

Felelősségi kör meghatározása: (felsorolás) 

-  

-  

 

A külső és belső kapcsolattartás terjedelmének és módjának meghatározása (szükség esetén): 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Helyettesítés rendje: ………………………………………………………………………………………........... 
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Képernyő előtti munkavégzés: (szükség esetén) 

A munkakör ellátása rendszeres monitor használattal jár, a képernyő előtti munkavégzés a napi 4 órát 

meghaladja. 

 

A munkaköri leírás hatálya 

A munkaköri feladatok ellátásának kötelezettsége az aláírás napján lép hatályba, határozatlan időre szól, 

és akkor veszti érvényét, ha: 

- munkaköri feladat megváltozik, 

- a munkavégzés helye megváltozik, 

- a közszolgálati jogviszony megszűnik. 

 

A munkaköri leírás módosítását mind a munkáltató, mind az állami tisztviselő/állami ügykezelő 

kezdeményezheti. 

 

Az állami tisztviselő/állami ügykezelő munkájának ellátása során köteles olyan magatartást tanúsítani, 

amely megfelel az Alaptörvénynek, a szervezet céljainak, a vonatkozó jogszabályoknak, az Etikai 

Kódexnek, a hivatásetikai alapelveknek, a közszolgálati értékeknek, a munkaköri leírásoknak.  

 

Az állami tisztviselő/állami ügykezelő etikus magatartásának elengedhetetlen része az erkölcsi 

feddhetetlenség, a lelkiismeretesség, a jóhiszeműség, a tisztesség, az igazságosság, előítéletektől 

mentesség, az együttműködés, a lojalitás, a pártatlanság, az elfogulatlanság (objektivitás), a szakmai 

felkészültség, és a jogszabályok betartása.  

 

Érdekkonfliktusos élethelyzet esetében, azaz a hivatali és a magánérdek összeütközése esetén – az 

állami tisztviselő/állami ügykezelő az egyéni alkotmányos jogok figyelembe vétele mellett köteles - 

elsődleges a közérdek a közjó elsőbbségét tiszteletben tartani. 

 

A módosítás az írásba foglalás és az aláírás napján lép hatályba, a korábbi munkaköri leírás ezzel 

hatályát veszti. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

Záradék: 

A munkaköri leírásban foglaltakat megismertem, az abban foglaltak végrehajtását magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el, és tudomásul veszem, hogy nekem felróható mulasztás esetén fegyelmi 

felelősségre vonásnak lehet helye. 

 

 

A munkaköri leírás egy példányát átvettem. 

 

………..…………………………………. 

állami tisztviselő/állami ügykezelő 

Kapja: 

1) foglalkoztatott 2) személyi anyag 3) Irattár 
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14. függelék 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

ELSZÁMOLTATÓ LAP 

állami szolgálati jogviszony/munkaviszony megszűnése esetén 

* megfelelő rész aláhúzandó 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap                …..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 

Foglalkoztatott neve: 

Munkahelye: Munkaköre: 

Belépés időpontja: Kilépés időpontja: 

Kilépés módja: Munkakör átadás: megtörtént/nem történt* 

meg Szervezeti egység vezetője Aláírás 

a) Munkakör átadás: megtörtént/nem történt meg  

b) Hivatali helyiség és kulcsai leltár szerinti, 

c)   

 

lemez, illetve páncélszekrény kulcsainak átadása:  

d) Mobil telefon:   

e) Tárgyi eszközök:  

f) Munkahelyi nyilvántartásra kötelezett eszközök:  

g) Telefonkód leadása  

h) Magáncélú telefon tartozás összege: ………….. Ft  

i) Informatikai jogosultság megszüntetéséről intézkedtem:  

j) Mágneses beléptető-kártya leadása:  

k) Megőrzésre, illetve használatra átadott bélyegzők:  

l) Kölcsönzött könyvek, kiadványok leadása:  

m) Képernyő előtti éleslátást biztosító szemüveg térítésével való elszámolás: 

visszafizetve ………...… Ft. 

 

n) Szabadság felhasználás  

o) .......... évi (időarányos) szabadsága …………….. munkanap  

kiadásra került: ...………… munkanap  

visszavonandó: …………. munkanap  

kifizetésre kerül: ………… munkanap  

p) Ellenőri igazolvány leadása:  

q) Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét teljesítette:  

r) ………éves szolgálati idő elismerésre jogosult:  

s) Helyközi utazási költségtérítés:  

t) 50 %-os utazási utalványt leadta:  

u) Albérleti hozzájárulás:  

v) Tanulmányi szerződés:  

w) Állami kezességvállalás:  

x) Lakáskölcsön:  

y) Felvett illetményelőleg tartozás:……………….Ft  

z) Hivatali gépjárművel kapcsolatos elszámolásnak eleget tett:  
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Az elszámoló lapon feltüntetett tartozásokat elismerem és hozzájárulok ahhoz, hogy a 

tartozásaim a járandóságaimból levonásra kerüljenek. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

foglalkoztatott 
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15. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

JELENLÉTI ÍV 

  ................  év  .........................................  hó 

Szervezeti egység megnevezése: .................................................................... 

Név: ……………………………………………………. 

Beosztás: ……………………………………………………. 

 

Nap 
Érkezés 

Aláírás 
Távozás 

Aláírás 

Ledolgozott 

idő Megjegyzés 

óra perc óra perc óra perc 

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

13.           

14.           

15.           

16.           

17.           

18.           

19.           

20.           

21.           

22.           

23.           

24.           

25.           

26.           

27.           

28.           

29.           

30.           

    

 

................................................................... 

szervezeti egység vezetőjének aláírása 
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16. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

: A szürke színnel jelzett rovatokat üresen szükséges hagyni.  

Útmutató évi rendes szabadság kivételének kiírásáról  

 

 

  

  

    

Évi rendes 

Szabadság kiírásának 

dátuma 

1 8 0 1 0 2 

2018. 50 

A munkáltatói jogkör gyakorlója 

által aláírt „Szabadság értesítő”-n 

szereplő, tárgyévre (áthozattal 

együtt) megállapított 

szabadságnapok száma 

összesen. Pl.: 2018. évre 

megállapított 50 nap. 

A „Szabadság értesítő” 

megérkezéséig a rovat üresen 

hagyandó. 

A tárgyévben igénybe vett 

szabadságnapok száma, 

tárgyév feltüntetése 

Pl.: 2018. évi x nap 

2018. 0 

2018.01.04. 

2018.01.09. 

4 

Közvetlen munkahelyi vezető 

(osztályvezető, osztály 

vezetését ellátó tisztviselő) 

aláírása 

Főosztályok esetében  

a kormánymegbízott által 

átruházott munkáltatói 

jogkörben eljáró személy 

aláírása; 

Járási Hivatal esetében  

a hivatalvezető vagy az 

általa írásban átruházott 

munkáltatói jogkörben 

eljáró személy aláírása 

Főosztály/önálló Osztály/Járási 

Hivatal megnevezése, 

foglalkoztatott beosztása 

Foglalkoztatott neve 

Mindig kitöltendő -  a pontos cím 

megjelölésével lakcímen, illetve 

tartózkodási helyen, vagy ismert belföldi 

címen töltött szabadság esetén, 

egyebekben a szabadság eltöltésének 

helyére való megfelelő utalással. 

Az évi rendes szabadság 

kivétele esetében jogcímként 

mindig az „Évi rendes” kitétel 

kerüljön feltüntetésre. 

Szabadságon 

töltött 

munkanapok 

száma 

Foglalkoztatott aláírása 

Minden esetben 

szükséges aláhúzni. 
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17. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

kormánymegbízottja 

részére 

 

Székhelyén 

 

SZABADSÁGKÉRŐ LAP 

 

Kérem, hogy a 201... évi szabadságom terhére 

 

201… ………….. hónap ….. napjától 201... …………… hónap …… napjáig …… nap fizetett szabadság 

kivételét engedélyezni szíveskedjen. 

 

201... évi áthozott szabadság: nap 

201... évi összes szabadság: nap 

Eddig kivett: nap 

Jelenleg kér: nap 

Marad: nap 

 

A szabadság ideje alatti telefonos elérhetőség: 

 

A távollétem ideje alatt helyettesít:……………………….. Telefon: 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

(név) 

(beosztás) 

 

Engedélyezem: 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

……..……..........………………… 

kormánymegbízott 
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18. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

Összesítő kimutatás 

201…. (év)……..……..(hó) 

 

Szervezeti egység megnevezése: ………………………………………………. 

Sorszám Dolgozó neve 
Távollét 

megnevezése* 
Távollét kezdete Távollét vége 

Távol töltött 

napok száma 

Mellékelt 

igazolások 

       

       

       

       

       

       

       

       

RSZ: ÉVES RENDES FIZETETT SZABADSÁG, ÁSZ: ELŐZŐ ÉVRŐL ÁTHOZOTT FIZETETT SZABADSÁG, TSZ: TANULMÁNYI SZABADSÁG, RK: ÜGYKEZELŐI, 

KÖZIGAZGATÁSI ALAPVIZSGÁRA ENGEDÉLYEZETT RENDKÍVÜLI SZABADSÁG, KORMÁNYZATI TANULMÁNYOK/KÖZIGAZGATÁSI TANULMÁNYOK SZAKDOLGOZAT 

KÉSZÍTÉSHEZ, VIZSGÁHOZ ENGEDÉLYEZETT RENDKÍVÜLI SZABADSÁG APASZ: GYERMEK SZÜLETÉSEKOR AZ APÁT – SZÜLETÉSI MEGILLETŐ RENDKÍVÜLI 

SZABADSÁG, FSZ: FIZETÉSNÉLKÜLI SZABADSÁG HH: HOZZÁTARTOZÓ HALÁLA MIATTI RENDKÍVÜLI SZABADSÁG, E: EGYÉB, GY: GYÓGYULT, TK: TOVÁBBRA IS 

KERESŐKÉPTELEN 

 

 

 szervezeti egység vezetője 
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19. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 
ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY 

 az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai, a baleset üzemiségének elismerése és a baleseti táppénz iránti 
kérelem elbírálásához szükséges irat(ok), igazolás(ok) átvételéről 

 
 

Alulírott …………………….…………………………………………………………. részéről 
(munkáltató megnevezése) 

 
igazolom, hogy …………………………...…………………………………………………-tól 

(biztosított neve) 
 

             
            TAJ száma:                                  –                      – 
 
 
            Adóazonosító jele:  
 
 

az alábbiakban felsorolt nyomtatványt/nyomtatványokat a mai napon átvettem: 

 

- orvosi igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről 

időszak: …………………………. -tól …………………………... -ig 

- orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről 

időszak: …………………………. -tól ……………………....…… -ig 

- „Igazolás fekvőbeteg-gyógyintézetben történő gyógykezelésről” 

időszak: …………………………. -tól …………………………... -ig 

- születési anyakönyvi kivonat másolata 

- csecsemőgondozási díj igénybejelentő 

- gyermekgondozási díj igénybejelentő 

- üzemi balesettel kapcsolatos iratok: 

………………………………………………………………………. 

 

Egyéb, fel nem sorolt iratok: 

………………………………………………………………………………. 

 

Alulírott biztosított nyilatkozom, hogy az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről a szóbeli tájékoztatást 

megkaptam. 

 

………………………………….., 20……, ……………………. hó …….. nap 

 

  ……………………………….…..                                 ….………………………………… 

              átadó (biztosított)                                                           átvevő (munkáltató) 

P.H.
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Munkáltató neve: _________________________________________________________________________________________________ 

címe:   _________________________________________________________________________________________________ 

Munkáltató törzsszáma:  

Szervezeti egység megnevezése: __________________________________________________________ Szakfeladat:  

 

 

Jelentés hónapja:                                        év               hó   

S
o
rs

z
á
m

 A munkavállaló A távolmaradás Utolsó 
munkanapon 
ledolgozott 
órák száma 

Távollét 
órák 

száma 

Mellékelt 
igazolások 

száma Neve adóazonosító 
jele 

első napja 
(hónap, nap) 

utolsó napja 
(hónap, nap) 

Jogcíme 

         

         

         

         

         

 

20. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemleges esetben is kell jelentést adni. 
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Kelt: ______________________________     ______ év _________________ hó ___ nap. 

 

 

 jelentő felelős (P.H.) munkahely vezetője 

 

T Á J É KO Z T A T Ó 

 

1. A nyomtatvány felhasználható a távolléti díj és az átlagkeresetre jogosító időtartamok bejelentésére is. A távollét hónapját minden esetben fel kell tüntetni. 

Például: 06. 24. - 07. 08. 

Amennyiben egy hónapon belül a távollét megszakításokkal történt, a kitöltés egy személlyel kapcsolatban több sorban történik. 

Például: Kiss Béla 12.06.11  06. 3.  06. 5. 

    06. 13.     - 

 06. 25.  06. 28. 

A távolmaradás jogcíme oszlopba a távollétre jogosító okot kell feltüntetni. 

2. Munkából való távolmaradás bejelentése esetén az alábbi igazolásokat kell a jelentéshez csatolni: orvosi igazolások, határozat fizetés nélküli szabadság 

engedélyezéséről, stb. 

3. Nemleges jelentést a rovatok áthúzásával kell teljesíteni. 

 

Kapják: Illetményszámfejtő hely, Irattár 

S
o

rs
z
á
m

 

A munkavállaló A távolmaradás Utolsó 

munkanapon 

ledolgozott 

órák száma 

Távollét 

órák 

száma 

Mellékelt 

igazolások 

száma neve 
adóazonosító 

jele 

első napja 

(hónap, nap) 

utolsó napja 

(hónap, nap) 
jogcíme 
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21. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

…………………………………………....  

(név) 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

………….(járási hivatal/főosztály/önálló osztály megnevezése) 

 

Székhelyén 

 

 

Szabadság értesítő 

 

 

Értesítem, hogy 20….. évben – nyilatkozatára tekintettel – az Önt megillető éves szabadság mértékét  

– az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény vonatkozó előírásai alapján – az alábbiak szerint 

állapítottam meg: 

  

Alapszabadság … nap/év 201...01.01. - 201……. … nap 

………………………………………. … nap/év 201...01.01. - 201……. ... nap 

Egy/több 16 évnél fiatalabb gyermek után … nap/év 201...01.01. - 201……. ... nap 

Kttv. 102. § (5) bekezdés a) pontja 

alapján pótszabadság 
… nap/év 201...01.01. - 201……. ... nap 

Éves szabadsága összesen:    .... nap 

 

 

 

A fentiek alapján Önt 201…. évben összesen …. nap szabadság illeti meg. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

Kapják: 

1) Állami tisztviselő/állami ügykezelő 

2) Közvetlen munkahelyi vezető 

3) Személyi anyag 

4) Irattár  
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22. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

201…. évi szabadságolási terv 

 

Állami tisztviselő/állami ügykezelő/munkavállaló neve: ………………………………………………………. 

Adóazonosító jele: ………………………………………………………. 

201….. évre megállapított szabadságnapok száma összesen: ………………………………………………. 

 

Kezdete Vége 
Munkanapok 

száma 

(év.hó.nap)  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Összesen: 

  

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

  

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 

……..……..........…………………… 

állami tisztviselő/állami ügykezelő/munkavállaló 
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23. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

K É R E L E M 

munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésre 

Szervezeti egység megnevezése: 

Foglalkoztatott neve: 

Adóazonosító jele: 

Születési helye, ideje: 

 

A munkavégzési kötelezettség alóli mentességet kérem engedélyezni az alábbi nap(ok)on: 

201…….…. (hó) ……. (nap) 

201…….…. (hó) ……. (nap) 

201…….…. (hó) ……. (nap) 

 

A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésre irányuló kérelem indoka: 

a) ügykezelői alapvizsga, 

b) közigazgatási alapvizsga, 

c) közigazgatási, kormányzati tanulmányok záróvizsga, szakdolgozat,  

d) hozzátartozó halála. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

foglalkoztatott aláírása 

 

A közvetlen vezető javaslata (a megfelelőt aláhúzni szükséges): 

 

A kérelmet támogatom. A kérelmet nem támogatom. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

szervezeti egység vezetője 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése (a megfelelőt aláhúzni szükséges): 

A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítést engedélyezem. 

A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítést nem engedélyezem. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója  
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24. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

 

Rendkívüli munkavégzés elrendelése 

 

 

Név ……………………………………. (születési hely, idő: ……………………………………… anyja neve: 

…..…………………, lakcíme: ……………………………………..) ……………………… munkakör részére 

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 107. § és 108. §  

(1) bekezdése, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatáról 

szóló kormánymegbízotti utasítás  alapján rendkívüli munkavégzést rendelek el. 

 

A rendkívüli munkavégzés ideje előreláthatóan: ………………………..…………………………. 

 

A rendkívüli munkavégzés helye:  ………………….....…………………………….. 

 

A rendkívüli munkavégzés keretében ellátandó tevékenység:  

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Tájékoztatom, hogy az Mt. 143. § (1)-(7) bekezdéseiben foglaltak szerint 

- a munkavállalónak munkanapon elrendelt rendkívüli munkavégzés esetén 50% bérpótlék vagy  

– munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása alapján – szabadidő jár; 

- a szabadidő nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő tartamánál, és erre az alapbér 

arányos része jár; 

- a munkavállalónak heti pihenőidőre, illetve munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkavégzés 

esetén 100% bérpótlék jár; 

- a szabadidőt legkésőbb a rendkívüli munkavégzést követő hónapban kell kiadni. 

 

 

Felhívom a figyelmét, hogy a rendkívüli munkavégzés tényleges időtartamát a jelenléti íven kell 

feltüntetni.  

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást az Mt. 285. § (1) bekezdés és a 286. § (1) bekezdése tartalmazza. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

kormánymegbízott 
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25. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

Rendkívüli munkavégzés elrendelése 

 

Név ……………………………………………. (születési hely, idő: ………………………...anyja neve: 

………………., lakcíme: ………………………………….) ………………….………. munkakör részére  

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 96. §  

(4) bekezdésében foglalt jogkörömben, a 96. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló kormánymegbízotti utasítás (továbbiakban: 

Szabályzat) alapján rendkívüli munkavégzést rendelek el. 

 

A rendkívüli munkavégzés ideje előreláthatóan: …………………………………….………. 

 

A rendkívüli munkavégzés helye:  ………………………………..……..….…. 

 

A rendkívüli munkavégzés keretében ellátandó tevékenység:  

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tájékoztatom, hogy a Kttv. 98. § (1), (2) és (3), valamint (7) bekezdéseiben foglaltak szerint a tisztviselőt 

- a rendkívüli munkavégzés időtartamával azonos mértékű; 

- a heti pihenőnapon végzett munka ellenértékeként a munkavégzés időtartama kétszeresének; 

- munkaszüneti napon teljesített rendkívüli munkaidő ellenértékeként a munkavégzés időtartama 

háromszorosának megfelelő mértékű szabadidő illeti meg; 

- a szabadidőt a rendkívüli munkaidő, illetve a Kttv. 98. § (6) bekezdése szerinti munkaidő 

teljesítését követően legkésőbb harminc napon belül kell kiadni. 

 

A Szabályzat értelmében a rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőre, illetve szabadidő-átalányra a 

vezetői munkakörrel rendelkező tisztviselő nem jogosult. 

 

Felhívom a figyelmét, hogy a rendkívüli munkavégzés tényleges időtartamát a jelenléti íven kell 

feltüntetni. 

 

A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Kttv. 190. § (3) bekezdés c) pontja és a 192. § (1) bekezdése 

tartalmazza. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

kormánymegbízott 
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26. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

 

Tájékoztatás teljesítésigazolásról 

 

 

Tájékoztatom, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 

98. § (1) bekezdése szerint az állami tisztviselőt, állami ügykezelőt rendkívüli munkaidő teljesítése 

esetén annak időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg. 

 

Ettől eltérően a Kttv. 98. § (2) bekezdése szerint a heti pihenőnapon teljesített rendkívüli munkaidő 

ellenértékeként a munkaidő időtartama kétszeresének, a munkaszüneti napon teljesített rendkívüli 

munkaidő ellenértékeként a munkaidő időtartama háromszorosának megfelelő mértékű szabadidő jár. 

 

A Kttv. 98. § (7) bekezdése szerint a szabadidőt a rendkívüli munkaidő, illetve a munkaszüneti napon 

rendes munkaidőben történő munkavégzés teljesítését követően legkésőbb 30 napon belül kell kiadni, 

ha ez nem lehetséges, meg kell váltani. A megváltás mértéke az állami tisztviselő, állami ügykezelő 

kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos összege. 

 

A Kttv. 98. § (5) bekezdése szerint a vezetői munkakörben lévő állami tisztviselő részére akkor jár a 

rendkívüli munkaidőért szabadidő, illetve szabadidő-átalány, ha ezt a közszolgálati szabályzat 

megállapítja. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatáról szóló kormánymegbízotti 

utasítás (továbbiakban: Szabályzat) állami szolgálati jogviszony tartalmáról szóló  

VI. fejezet 11.8. pontja értelmében a rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőre, illetve szabadidő-

átalányra a vezetői munkakörrel rendelkező állami tisztviselő nem jogosult. 

 

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 143. § (2) bekezdés a) pontja 

értelmében a munkavállalót a munkaidő-beosztás szerinti napi munkaidőt meghaladóan teljesített 

rendkívüli munkaidő ellenértékeként 50% bérpótlék vagy szabadidő illeti meg. 

Az Mt. 143. § (3) bekezdése szerint a szabadidő nem lehet kevesebb az elrendelt rendkívüli munkaidő 

tartamánál, és erre az alapbér arányos része jár. Az Mt. 143. § (6) bekezdése alapján a szabadidőt 

legkésőbb a rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést követő hónapban kell kiadni. 

 

Az Mt. 143. § (4) és (5) bekezdése alapján a munkavállalót a munkaidő-beosztás szerinti heti 

pihenőidőre, illetve a munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidő ellenértékeként 100% bérpótlék 

illeti meg. 

 

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a rendkívüli munkaidő elrendelésben érintett állami tisztviselők, állami 

ügykezelők és munkavállalók esetében, a szabadidő kiadást, illetve pénzben történő megváltást 

teljesítésigazolással és jelenléti ív csatolásával igazolják. A jelenléti íven szerepeltetni kell, hogy a 

szabadidő megváltás időszaka mely rendkívüli munkaidő elrendelési időszakot érinti. 
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Felhívom a figyelmét, hogy a teljesítésigazolásról szóló iratokat a 201.. ……… havi rendkívüli munkaidő 

tekintetében 201.. ……… határidővel a Jogi és Koordinációs Főosztály Humánpolitikai Osztálya részére 

megküldeni szíveskedjen.  

 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

 

……..……..........…………………… 

kormánymegbízott 
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27. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

 

……………………………... állami tisztviselő/ állami ügykezelő részére a BO/06/………-……/201… 

ügyiratszámon elrendelt rendkívüli munkavégzés 201…. ……………… havi teljesítésigazolása. 

 

A rendkívüli munkavégzés tényleges ideje: 

201........... ………. óra ………... perc 

201........... ………. óra ………... perc 

201........... ………. óra ………... perc (szombat) 

201........... ………. óra ………... perc (szombat) 

201........... ………. óra ………... perc (vasárnap) 

201........... ………. óra ………... perc (vasárnap) 

 

Összesen:   ……. óra   .….… perc munkanapokon, …... óra …... perc szombati napokon, …... óra 

…... perc vasárnapi napokon, ………… óra ……… perc mindösszesen 

 

ebből szabadidőben megváltásra került ……. óra ……….perc  

kifizetésre kerül   ……. óra …….perc 

 

 

Igazolom: 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

főosztályvezető/ járási hivatalvezető 
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28. számú függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL  

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 

 

a képernyős munkakörökről és a képernyő előtti munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 

rendjéről, elszámoló lap alkalmazásáról 

 

1. Hatálya kiterjed azokra a Hivatalnál állami szolgálati jogviszonyban állókra, akik munkahelyi 

kötelességük teljesítése során képernyős munkakört látnak el. 

 

2. Képernyős munkakör: olyan munkakör, amely az állami tisztviselő, állami ügykezelő (a továbbiakban 

együtt: tisztviselő) napi munkaidejéből legalább 4 órában képernyős munkahelyen képernyős eszköz 

használatát igényli, ideértve a képernyő figyelésével végzett munkát is. 

 

3. A képernyő előtti munkavégzést óránként legalább 10 perces – össze nem vonható – szünetnek kell 

megszakítania, és a képernyő előtt töltött összes idő a napi 6 órát nem haladhatja meg. 

 

4. A Hivatalban képernyős munkakör különösen: 

- informatikus, 

- ügyviteli alkalmazott, illetve a napi rendszerességgel az egyes szervezeti egységek titkárságán 

ellátandó titkársági, adminisztrációs feladatokat végző munkaköre, 

- iktató, 

- a munkaköri leírásuk szerint munkájukat számítógépes rendszerek alkalmazásával végző 

tisztviselők munkaköre. 

 

5. A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg: a szemészorvos által elvégzett 

vizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges 

szemüveglencse és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret, ide nem 

értve az érintett által a képernyő előtti munkavégzéstől függetlenül egyébként is használt szemüveget 

vagy kontaktlencsét. 

 

6. Amennyiben a szemészorvos által elvégzett szemészeti szakvizsgálat alapján indokolt az éleslátást 

biztosító szemüveg viselése vagy a tisztviselő által egyébként használt szemüveg, illetve 

kontaktlencse a képernyő előtti munkavégzéshez nem megfelelő, a munkáltató – a 7. pont szerint – 

fedezi a minimálisan szükséges, a képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg 

költségeit. 

 

7. A költségtérítés mértéke a szemüvegkeretre és szemüveglencsére 2 évente mindösszesen legfeljebb 

bruttó 20.000,- Ft. 
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8. A költségtérítés folyósítása utólag, a Hivatal nevére kiállított számla alapján történik. A számlán, vagy 

a szemészorvos által kiállított ambuláns lapon fel kell tüntetni, hogy „képernyő előtti munkavégzéshez 

éleslátást biztosító szemüveg”. 

 

9. Az igazolt számlát a jelen függelékben található „Elszámoló lap”-hoz csatolva legkésőbb a kiállítását 

követő 1 hónapon belül el kell juttatni a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályra, mely gondoskodik az 

elszámolható ellenérték átutalásáról. 

 

10. A képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást biztosító szemüveg kihordási ideje 2 év, melyről a 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály nyilvántartást vezet. 
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ELSZÁMOLÓ LAP 

Szemüveg költségeinek hozzájárulásához 

 

Az állami tisztviselő/ állami ügykezelő neve: ………………………………………………….. 

Adóazonosító jel: ………………………………………………………………………………… 

Munkaköre: ……………………………………………………………………………………….. 

Munkahelye: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Bankszámlaszáma: ………………………………………………………… 

 

Foglalkoztatott által 

fizetett összeg 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Kormányhivatal által térített összeg 

 

 

Fizetett összeg összesen:   Ft   ……………………… Ft 

- ebből: 

- szemüveg lencse ára:    Ft 

- szemüvegkeret ára:   Ft 

- munkadíj:    Ft 

 

 

……..……..........…………………… 

foglalkoztatott aláírása 

 

 

Közvetlen munkahelyi vezető jóváhagyása, mely szerint a tisztviselő képernyős munkakört tölt 

be: 

 

……..……..........…………………… 

közvetlen munkahelyi vezető 

 

A számlát ellenőrizte: 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

pénzügyi ügyintéző 
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29. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

 

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATALNÁL 

EGYENRUHA JUTTATÁSRA JOGOSÍTÓ MUNKAKÖRÖK 

 

 

Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya, valamint Földművelésügyi 

Osztálya: 

 

- vezetői munkakörű állami tisztviselő, 

- erdészeti szakügyintéző. 

 

Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya: 

 

- vadászati és halászati szakügyintéző. 
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30. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATALNÁL  

VÉDŐRUHA (VÉDŐESZKÖZ), ILLETVE MUNKARUHA JUTTATÁSRA JOGOSÍTÓ MUNKAKÖRÖK 

 

 

A Hivatal valamennyi szervezeti egysége: 

- karbantartó, 

- takarítónő, 

- gépkocsivezető. 

 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály: 

- helyszíni ellenőrzési osztályvezető, 

- vezető helyszíni ellenőr, 

- helyszíni ellenőr. 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály és a járási hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági 

és állategészségügyi osztályai, valamint földhivatali osztályai: 

- hatósági állatorvos, 

- állategészségügyi szaksegéd, 

- élelmiszerbiztonsági felügyelő/ (szak)ügyintéző, 

- földmérési (szak)ügyintéző,  

- földügyi (szak)ügyintéző. 

 

Népegészségügyi Főosztály és a járási hivatalok népegészségügyi osztályai:  

- orvos, 

- biológus, 

- vegyész, 

- vegyésztechnikus, 

- laboratóriumi analitikus,  

- laboratóriumi asszisztens,  

- laboratóriumi szakasszisztens. 

 

Foglalkoztatási Főosztály:  

- munkavédelmi (szak)ügyintéző, 

- munkaügyi (szak)ügyintéző. 

 

Hatósági Főosztály Bányászati Osztálya: 

- bányafelügyeleti ellenőrzést ellátó állami tisztviselő, 

- a potenciálisan robbanásveszélyes helyen hatósági ellenőrzést végző bányafelügyeleti 

munkavállaló, 

- a földalatti térségben hatósági ellenőrzést végző bányafelügyeleti munkavállaló. 
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Miskolci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya, valamint Növény- és Talajvédelmi 

Osztálya: 

- vezetői munkakörű állami tisztviselő, 

- növényvédelmi felügyelő, 

- talajvédelmi felügyelő, 

- permetezőmester, 

- károsító diagnosztikai (szak)ügyintéző/ laboráns, 

- agrozoológiai előadó, 

- növénykórtani előadó, 

- gyombiológiai előadó. 

 

Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya: 

- vezetői munkakörű állami tisztviselő, 

- erdészeti (szak)ügyintéző. 

 

Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya: 

- vadászati és halászati (szak)ügyintéző. 

 

Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya: 

- hatósági ellenőrzést végző munkavállaló, 

- külső mintavételt végző munkavállaló. 

 

Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Mérésügyi és Műszaki 

Biztonsági Osztálya: 

- mérésügyi (szak)ügyintéző, 

- műszaki biztonsági (szak)ügyintéző. 
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31. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATALNÁL  

VÉDŐOLTÁSRA JOGOSÍTÓ MUNKAKÖRÖK 

 

 

Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály: 

- vezető helyszíni ellenőr, 

- helyszíni ellenőr. 

 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztály és a járási hivatalok élelmiszerlánc-biztonsági 

és állategészségügyi osztályai, valamint földhivatali osztályai: 

- hatósági állatorvos, 

- állategészségügyi szaksegéd, 

- élelmiszerbiztonsági(szak)ügyintéző, 

- földmérési osztályvezető, 

- földmérési (szak)ügyintéző, 

- földügyi osztályvezető, 

- földügyi (szak)ügyintéző. 

 

Népegészségügyi Főosztály: 

- orvos, 

- biológus, 

- vegyész, 

- vegyésztechnikus, 

- laboratóriumi analitikus, 

- laboratóriumi asszisztens,  

- laboratóriumi szakasszisztens. 

 

Miskolci Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és 

Talajvédelmi Osztálya:  

- vezetői munkakörű állami tisztviselő, 

- növényvédelmi felügyelő,  

- talajvédelmi felügyelő, 

- permetezőmester, 

- laboráns, 

- agrozoológiai előadó, 

- növénykórtani előadó, 

- gyombiológiai előadó, 

- növényvédelmi előrejelzési előadó, 

- regulátor és tápanyag-gazdálkodási előadó. 
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Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztálya: 

- osztályvezető, 

- erdészeti (szak)ügyintéző. 

 

Miskolci Járási Hivatal Agrárügyi Főosztály Földművelésügyi Osztálya: 

- vadászati és halászati (szak)ügyintéző. 

 

Miskolci Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya: 

- helyszíni ellenőrzést végző állami tisztviselők. 
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32. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

AJÁNLÁS 

„Kormánymegbízotti Dicséret” elismerésben történő részesítésre 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti egységének (főosztály/osztály/járási hivatal) 

neve: 

 .........................................................................................................................................................................  

 

Szervezeti egység (főosztály/osztály/járási hivatal) vezetőjének neve: ..........................................................  

 

„Kormánymegbízotti Dicséret” elismerésre javasolt állami tisztviselő, állami ügykezelő, munkavállaló 

neve: ................................................................................................................................................................  

munkaköre: ......................................................................................................................................................  

korábbi kitüntetései, díjai: ................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

Kérem, hogy a következő szempontok teljesülését aláhúzással jelölje meg: 

Az állami tisztviselő, állami ügykezelő, munkavállaló 

- szakmai munkavégzése kiemelkedő, 

- munkavégzése hozzájárult a közigazgatás területi integrációjának eredményességéhez, 

- elkötelezett a közigazgatás újjászervezésében, 

- többletfeladatokat vállal, 

- a kormányhivatal társadalmi szerepvállalásának előmozdítása érdekében közösségi munkában 

részt vesz. 

 

A javaslat rövid indokolása: .............................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

ajánló aláírása 

 

Minden dicséretben részesítésre javasolt állami tisztviselőről, állami ügykezelőről, munkavállalóról külön 

ajánlás kitöltése szükséges. 
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33. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

 

AJÁNLÁS 

Az „Év Állami Tisztviselője” elismerésben történő részesítésre 

 

 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal szervezeti egysége (főosztály/osztály/járási hivatal): 

 .........................................................................................................................................................................  

Szervezeti egység (főosztály/osztály/járási hivatal) vezetőjének neve: ..........................................................  

 

Az „Év Állami Tisztviselője” elismerésre javasolt állami tisztviselő 

 

neve: ................................................................................................................................................................  

munkaköre: ......................................................................................................................................................  

korábbi kitüntetései, díjai: ................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

Kérem, hogy a következő szempontok teljesülését aláhúzással jelölje meg: 

 

Az állami tisztviselő 

- legalább 1 éves jogviszonnyal rendelkezik a Kormányhivatalban, 

- szakmai munkavégzése kiemelkedő, 

- munkavégzése hozzájárult a közigazgatás területi integrációjának eredményességéhez, 

- példamutató elkötelezettséggel és elhivatottsággal bír, 

- többletfeladatokat vállal, 

- aktívan részt vesz a Kormányhivatal közösségi életében. 

 

A javaslat rövid indokolása: .............................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

ajánló aláírása 

 

Minden dicséretben részesítésre javasolt állami tisztviselőről külön ajánlás kitöltése szükséges. 
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34. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

ILLETMÉNYELŐLEG IRÁNTI KÉRELEM 

I. Kérelmező tölti ki: 

 

Név:  

Szervezeti egység:  

Munkakör/Beosztás:  

Adóazonosító jel:  

Bankszámlaszám:  

Igényelt előleg összege:                                  .-Ft azaz……………………..forint 

 

Tudomásul veszem, hogy az igényelt összeg 6 hónap alatt illetményemből/munkabéremből levonásra 

kerül. 

 

Tudomásul veszem, hogy az igényelt összeg utolsó részlete a 20…. év. november havi 

illetményemből/munkabéremből levonásra kerül. 

……..……..........…………………… 

kérelmező aláírása 

I. Szervezeti egység vezetőjének javaslata 

 

Az előleg folyósítását támogatom Az előleg folyósítását nem támogatom 

 

……..……..........…………………… 

szervezeti egység vezetője 

 

II. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tölti ki 

 

Kérelmező jogviszony-létesítésének időpontja:  

Megállapított illetménye/munkabére:  

Illetményt/munkabért terhelő levonások, letiltások összege:  

Folyósított illetményelőleg/munkabérelőleg összege:                                      .-Ft 

 

A folyósítást ellenjegyzem: A folyósítást engedélyezem: 

 

……..……..........…………………… ……..……..........…………………… 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője kormánymegbízott 
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35. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

ESETI SZOCIÁLIS-, SZÜLÉSI-, ÉS TEMETÉSI SEGÉLY ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM  

 

Kérelmező neve: ……………………………………………………………………………………………. 

Szervezeti egysége: ……………………………………………………………………………………………. 

Családi állapota: ……………………………………………………………………………………………. 

 

A kérelmezővel közös háztartásban élők száma: …. fő 

ebből eltartottak száma: …. fő 

A kérelmező havi nettó jövedelme:  .............................  Ft/hó 

Egy főre eső havi nettó jövedelem:  ............................  Ft/hó* 

 

A kérelem indoka: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Mellékletek (okmányok, számlák) száma:   ..............  db 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

kérelmező aláírása 

 

Szervezeti egység vezetőjének javaslata: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

……..……..........…………………… 

szervezeti egység vezetőjének aláírása 

 

A Szociális Bizottság által javasolt összeg: 

 

…………………… Ft, azaz: ………………………………………………………………… forint. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

Szociális Bizottság elnökének aláírása 
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* az egy főre jutó havi nettó jövedelem igazolásához 30 napnál nem régebbi igazolás szükséges az eseti 

szociális segély és a temetési segély iránti kérelemhez, a születési segély iránti kérelemhez nem kell 

jövedelemigazolás 

 

 

Jóváhagyom: 

 

…………………… Ft, azaz: …………………….……………………………………..…… forint. 

 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

 

……..……..........…………………… ……..……..........…………………… 

pénzügyi ellenjegyző kormánymegbízott 
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36. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

 

A KÖZSZOLGÁLAT HALOTTJÁVÁ NYILVÁNÍTÁS IRÁNTI KÉRELEM 

 

I. A közszolgálat halottjává nyilvánítást kezdeményezőre vonatkozó adatok: 

 

Kezdeményező neve: ……………………………………………………………………………………….. 

Szervezeti egység: ……………………………………………………………………………………….. 

 

II. Elhunytra vonatkozó adatok: 

 

Elhunyt személy neve: ……………………………………………………………………………………….. 

Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………….. 

Anyja neve: ……………………………………………………………………………………….. 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………….. 

Haláleset időpontja: ……………………………………………………………………………………….. 

 

III.A kérelem indoka: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

IV. Az eltemettetésről gondoskodó személy adatai: 

 

Neve: ………………………………………………………………………………. 

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………. 

Lakcíme: ………………………………………………………………………………. 

Elérhetősége: ………………………………………………………………………………. 

Lakossági folyószámla-száma: ………………………………………………………………………………. 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

kezdeményező 

Engedélyezem: 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

kormánymegbízott  
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37. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt vezető 

kormánymegbízott 26/2018. (V. 7.) utasításához 

 

Megismerési záradék 

 
Sor- 
szám 

Szervezeti egység Munkatárs neve Megismerés dátuma Munkatárs aláírása 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     

31.     

32.     

33.     

34.     

35.     

36.     

37.     

38.     

39.     

40.     

Jelen utasítást a vezetésem alatt álló valamennyi állami tisztviselő, állami ügykezelő, illetve 

munkavállaló. 

……………………………… 

szervezeti egység vezetője 


