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Melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője   36/2020. (V.29.) utasításához 

 

I. fejezet 

Bevezető rendelkezések 

 

1. A házirend célja 

 

1.1. Jelen házirend célja, hogy a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexében előírt 
hivatásetikai alapelvekkel és részletszabályokkal, valamint feladatokkal összhangban 
meghatározza a Kormányhivatal belső rendjét, továbbá szabályozza a Kormányhivatal 
kormánytisztviselőinek és munkavállalóinak (a továbbiakban együtt: tisztviselő) egymás iránt 
tanúsított magatartását és azokat az alapvető normákat, amelyek a folyamatos hivatali 

munkavégzéshez, illetve együttműködéshez szükségesek. 
 

1.2. A házirend valamennyi tisztviselő számára egységesen irányadó szabályokat tartalmaz, valamint 
előírja az általános magatartási normák megtartását és a Kormányhivatal kezelésében, illetve 
használatában lévő vagyontárgyak védelmét. 

 

1.3. A házirendben foglalt előírások célja továbbá elősegíteni a Kormányhivatal jogszabályoknak 
megfelelő működését és a hivatali feladat- és hatáskörök folyamatos és gördülékeny ellátását. 

 

2. A házirend személyi és tárgyi hatálya 

 

2.1. A Kormányhivatal házirendjének hatálya kiterjed a Kormányhivatal főosztály és önálló osztály 
jogállású szervezeti egységeinél, valamint járási hivatalainál (a továbbiakban együtt: szervezeti 
egység) kormányzati szolgálati jogviszonyban és munkaviszonyban állókra, továbbá a 
Kormányhivatal által használt ingatlanokra (például: épületekre, garázsokra, parkolókra), illetve 

egyéb helyiségekre és az azokban hivatalos minőségben, vagy magáncélból tartózkodó 
személyekre. 

 

2.2. A Kormányhivatal 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatt lévő épület kulcshasználatának 

rendjére vonatkozó részletes szabályokat jelen utasítás IV. fejezete szabályozza. 
 

II. fejezet 

A hivatali és a közös helyiségek, területek, valamint berendezések használata 

 

1. Valamennyi tisztviselő jogosult a Kormányhivatal kezelésében lévő épületek, a közös használatra 
szolgáló helyiségek (például: lépcsőház, folyosó), területek (például: parkoló, udvar), valamint az 
épületek berendezéseinek rendeltetésszerű – a környezet károsítása nélküli – használatára, 
igénybevételére, és köteles az erre vonatkozó szabályok, valamint jelen házirendben előírtak 
betartására. 

 

2. A tisztviselő köteles mind a kizárólagos, mind a közös használatú helyiségekben, területeken a 
tűzvédelmi, munkavédelmi, köztisztasági, közegészségügyi, járványügyi jogszabályokban, illetve 
közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint az egyéb jogi normákban foglaltakat betartani 
és betartatni. 
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3. A Kormányhivatal által igénybe vett épületekben tartózkodó személyek az irodahelyiségeket, a 
tároló helyiségeket, az irattárakat és a közös helyiségeket kizárólag a tulajdon védelmére vonatkozó 
rendelkezések betartásával használhatják. 

 

4. Az elektromos berendezések igénybevétele, valamint a víz vételezése során ügyelni kell a 
biztonságos használatra és a takarékossági előírások betartására. 

 

5. A mosogatókba, mosdókagylókba, WC lefolyókba tűzveszélyes folyadékot önteni, valamint 
szemetet, konyhai hulladékot, illetve egyéb olyan anyagot, vagy tárgyat leengedni, amely a 
lefolyócső és a csatorna elzáródását okozhatja, tilos. 

 

6. Az épületekben működő lifteket mindenki saját felelősségére, a kezelési utasításnak megfelelően 
használhatja. 

 

7. A Kormányhivatal használatában lévő udvarokon a gépjárművek tárolására, parkolására kijelölt 
helyen szennyezéssel, tűzveszéllyel járó tevékenység (például: javítási, karbantartási munka, 
üzemanyagtöltés, olajcsere, festés) nem végezhető. 

 

8. A Kormányhivatal területén található parkolókban felfestett parkolóhelyeket kizárólag az engedéllyel 
rendelkező tisztviselők használhatják. Kivételt képeznek az irányító, felügyeleti szervektől, illetve a 
Kormányhivatalon kívüli szervezetektől érkező azon gépjárművek, amelyek rendszámát az erre 
felhatalmazott tisztviselőknek be kell jelenteniük a parkoló üzemeltetéséért felelős személy(ek)nek. 

 

9. Az irodákban dolgozó tisztviselők személyes tárgyaik, pénzük, illetve vagyontárgyaik biztonságos 
megőrzéséről saját maguk kötelesek gondoskodni. Munkaidőben az irodákat – ha azokban 

tisztviselő nem tartózkodik – nyitva tartani, azok ajtóiban a kulcsot benne hagyni tilos. 
 

10. A Kormányhivatal kezelésében lévő területeken, épületekben hirdetéseket és közleményeket 
kihelyezni a főigazgató engedélyével lehet. 

 

III. fejezet 

Biztonsági és egyéb rendelkezések 

 

1. A Kormányhivatal által használt épületekben, helyiségekben a tisztviselők a Kormányhivatal 
Közszolgálati Szabályzatában, a rugalmas munkarend megállapításáról szóló szabályzatban, illetve 

az egységes Ügyrendjében foglaltak szerinti munkaidőben tartózkodhatnak. Egyéb időpontokban, 
valamint pihenő-, munkaszüneti és ünnepnapokon az irodahelyiségek, épületek igénybevételéhez – 

a portaszolgálatot ellátó személy egyidejű értesítése mellett – a főigazgató engedélye szükséges. 

 

2. A Kormányhivatal használatában lévő épületekben, ingatlanokban jellemzően portaszolgálat 
működik. Az irodák és egyéb helyiségek kulcsait a portaszolgálaton lehet felvenni, illetve leadni. 

 

3. A Kormányhivatal kezelésében lévő épületekben az ügyfelek kizárólag ügyfélfogadási időben 
tartózkodhatnak, kivételes esetekben az érintett tisztviselő kíséretében léphetnek be az 
irodahelyiségekbe, illetve hagyhatják el azokat.  
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4. Az általános rend és tisztaság megőrzése, illetve fenntartása valamennyi tisztviselő kötelezettsége, 
a garázs karbantartása a gépjárművezetők feladata. 
 

5. Az irodaépületek üzemeltetésével összefüggésben észlelt rendellenességeket a tisztviselőnek 
haladéktalanul jeleznie kell a közvetlen vezetője felé. 
 

6. A Kormányhivatal által használt épületekben nem megfelelő módon viselkedő, deviáns magatartást 
tanúsító személyekre fokozott gondossággal, körültekintéssel kell figyelni, és indokolt esetben 
jelzéssel élni a portaszolgálat és egyidejűleg a közvetlen vezető irányába. 

 

7. A Kormányhivatal kezelésében lévő épületekben, illetve a hozzájuk tartozó területeken, különösen  
a házaló kereskedés, árubemutatás, értékesítés, piackutatók és kérdezőbiztosok tevékenysége 
főszabály szerint nem engedélyezett. Ettől eltérni kizárólag a főigazgató engedélyével lehet. 

 

8. A házirend megsértése etikai, illetve fegyelmi eljárás lefolytatását vonhatja maga után. 
 

IV. fejezet 

A Kormányhivatal 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatt lévő épület kulcshasználatának rendje 

 

1. Az irodák kulcsainak felvételére kizárólag az „A” épület főportáján van lehetőség. A kulcsok 

felvétele során a portaszolgálaton elhelyezett formanyomtatványon (1. függelék) rögzíteni kell a 
felvett kulcshoz tartozó szobaszámot, a felvétel idejét (óra, perc), valamint a felvevő személy 
olvasható aláírását. 

 

2. Az iroda kulcsát kizárólag az Informatikai Főosztály Üzemeltetési Osztálya által a 
portaszolgálatnak leadott személyek vehetik fel, a portaszolgálat más személynek a kulcsot nem 
adhatja át. 

 

3. A szervezeti egység vezetője haladéktalanul köteles jelezni a kulcs felvételére jogosult 
személyében bekövetkező valamennyi változást az Informatikai Főosztály Üzemeltetési 
Osztálya részére annak érdekében, hogy a kulcsfelvétel zökkenőmentessége biztosított legyen, 
valamint a portaszolgálat illetéktelen személynek ne adjon át kulcsokat. 

 

4. A hivatali munkavégzés befejezését követően az iroda kulcsát minden esetben le kell adni a 
portaszolgálatnak a leadás időpontját feltüntetve, melyet a leadó munkatárs olvasható 
aláírásával igazol. 

 

5. Az iroda kulcsát a munkavégzés befejezése után az ajtóban hagyni tilos, még abban az esetben 
is, ha a takarító személy ott tartózkodik, mivel a takarító munkatársak külön – névre szólóan a 
szobaszámokat megjelölve – veszik fel a takarítási területükhöz tartozó irodák kulcsait. 
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V. fejezet 

A bejelentések megtétele és fogadása 

 

1. Az etikai vétség elkövetését a Magyar Kormánytisztviselői Kar Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Területi Etikai Bizottsága elnökének (a továbbiakban: TEB elnök) szóban, vagy írásban, illetve 
elektronikus úton a peter.adel@mkk.org.hu e-mail címen lehet bejelenteni. 

 

2. Szóban, illetve telefonon történő bejelentés a TEB elnökénél (cím: 3525 Miskolc, Városház  
tér 1., „B” épület 305. számú iroda, tel: +36-46/512-956) előzetes időpont egyeztetés alapján 
lehetséges.  

  

mailto:@mkk.org.hu
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1. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

36/2020. (V.29.) utasításához 

 

A KULCSHASZNÁLAT NYILVÁNTARTÁSA 

 

Szoba száma 
Átvétel időpontja 

(nap, óra) 
Átvevő aláírása 

Leadás időpontja 

(nap, óra) 
Leadó aláírása 
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2. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

36/2020. (V.29.) utasításához 

 

Megismerési záradék 

 

Sor-
szám 

Szervezeti egység 
megnevezése 

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.     

 

Jelen utasítást a vezetésem alatt álló valamennyi kormánytisztviselő és munkavállaló megismerte. 
 

……………………………… 

szervezeti egység vezetője 


