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Melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzatának (a 

továbbiakban: Szabályzat) célja 

 

A Szabályzat célja, hogy normatív utasításban szabályozza a kormányzati igazgatásról szóló  
2018. évi CXXV. törvényben (a továbbiakban: Kit.) és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi  
I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) meghatározott kérdéseket, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban úgy is, mint: Hivatal) kormánymegbízottjának  
általános munkáltatói szabályozási hatáskörébe tartozó kérdéseket. 

 

2. A Szabályzat hatálya 

 

A Szabályzat hatálya kiterjed a Hivatallal kormányzati szolgálati jogviszonyban álló, teljes és 
részmunkaidőben foglalkoztatott, határozatlan, illetve határozott időre kinevezett 
kormánytisztviselőjére, munkavállalójára. 
 

A Szabályzat rendelkezéseit a kormánymegbízottra a Kit. 206. § (2) bekezdésében foglalt kivételek 
figyelembe vételével kell alkalmazni.  
 

Jelen Szabályzatot a kormányzati szolgálati jogviszonyra, valamint a munkaviszonyra vonatkozó 
jogszabályokkal és egyéb közjogi szervezetszabályozó eszközökkel együtt kell alkalmazni. 
 

Jelen Szabályzat alkalmazása során a foglalkoztatott alatt a kormánytisztviselőt és a munkavállalót is 
érteni kell. 

 

3. Értelmező rendelkezések 

 

Jelen Szabályzat alkalmazása során a foglalkoztatott alatt a kormánytisztviselőt és a munkavállalót is 
érteni kell. 
 

Jelen Szabályzat alkalmazása során közvetlen munkahelyi vezető:  
az ügyintéző/ munkavállaló esetén az osztályvezető/önálló jogállású osztály vezetője, szakmai 
vezetői álláshelyet betöltő osztályvezető esetén főosztályvezető/járási hivatalvezető, önálló osztály 
jogállású osztály szakmai vezetői álláshelyet betöltő tisztviselő esetén főigazgató, 
főosztályvezetői/járási hivatalvezetői/igazgatói álláshelyet betöltő tisztviselő esetén főigazgató, 
főigazgatói álláshelyet betöltő tisztviselő esetén a kormánymegbízott. 
 

A Szabályzatban használt fogalmakat a Kit. 280. §-ában meghatározottak szerint kell értelmezni. 
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II. 

A MUNKÁLTATÓI JOGOK ÉS A GYAKORLÁSUK ÁTRUHÁZÁSA 

 

1. A kormánymegbízott munkáltatói jogai 
 

A kormánymegbízott gyakorolja – a jelen fejezet 2., 4. és 6. pontjában általa átruházott munkáltatói 
jogok kivételével – a jogszabályokban részére meghatározott munkáltatói jogokat. 

 

2. A kormánymegbízott által a főigazgatóra átruházott munkáltatói jogok 

 

a) a Hivatalban a munkarendre vonatkozó szabályok érvényesítése, betartatásának biztosítása; 
b) az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeiről való gondoskodás; 
c) a Hivatal foglalkoztatottjai vonatkozásában az arányos foglalkoztatás figyelemmel kísérése; 
d) az igazgató és a Főigazgatói Titkárság osztályvezetője szabadságának engedélyezése. 

 

3. A főigazgató az alábbi előterjesztéssel, kezdeményezéssel, javaslattétellel, véleményezéssel 
élhet a kormánymegbízott felé a Hivatal foglalkoztatottjai tekintetében 

(ide nem értve a járási hivatalok munkatársait) 
 

a) a Hivatal foglalkoztatottjait érintő kormánymegbízotti munkáltatói intézkedések előzetes 
véleményezése; 

b) a munkavégzés személyi és tárgyi feltételei biztosításához szükséges munkáltatói 
intézkedések megtételének kezdeményezése; 

c) jutalmak, egyéb juttatások, elismerések, kitüntetések adományozására való javaslattétel, 
d) d) fegyelmi, kártérítési eljárás megindításával kapcsolatos intézkedés megtételének 

kezdeményezése. 
 

4. A kormánymegbízott által a főosztályvezetőkre, az önálló jogállású osztályok vezetőire  
az általuk irányított foglalkoztatottak vonatkozásában átruházott munkáltatói jogok 

 

a) kormánymegbízott távolléte/akadályoztatása esetén gyakorolja a kormánymegbízott 
eskütétellel kapcsolatos jogait. 

b) a szabadságok igénybevételének engedélyezése, (kivéve az EU-s projektekben foglalkoztatott, 

a járási hivatalok foglalkoztatási osztályain feladatot ellátó kormánytisztviselőket, mivel 
esetükben a II. fejezet 6. pontjában foglaltaknak megfelelően kell eljárni); 

c) a foglalkoztatottak munkaidőben történő eltávozásának engedélyezése, a távollétről 
nyilvántartás vezetése; 

d) a vezetése alatt álló foglalkoztatottak számára a Hivatal illetékességi területén történő 
kiküldetés elrendelése, rendkívüli munkavégzés teljesítésigazolása; 

e) a foglalkoztatottak arányos foglalkoztatásáról való gondoskodás, a szabályszerű 
munkavégzés, valamint az ügyintézési határidők betartásának folyamatos ellenőrzése. 

 

5. 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 
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a) az irányításuk alatt álló foglalkoztatottakat érintő személyzeti és munkajogi intézkedés,  
a kitüntetés, jutalmazás, fegyelmi, kártérítési felelősségre vonás kezdeményezése; 

b) a kormánymegbízott felé a foglalkoztatottak tekintetében a kormányzati szolgálati jogviszony, 
munkaviszony létesítésére, megszüntetésére, beosztási okirat/munkaszerződés módosítására 
irányuló javaslattétel; 

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

d) a jelen Szabályzat rendelkezései alapján rendkívüli munkavégzés elrendelésének 
kezdeményezése; 

e) kedvezmények, juttatások igénybevétele tárgyában előterjesztett kérelmek véleményezése; 
f) a fizetés nélküli szabadság engedélyezése iránti kérelmek véleményezése; 
g) a rendkívüli munkaidő-kedvezmény feltételeinek biztosításával összefüggő intézkedések 

előterjesztése; 
h) a vezetése alatt álló szervezeti egység állományába tartozó (kinevezésre kerülő) 

kormánytisztviselők feladatleírásának elkészítése és felterjesztése kormánymegbízotti 
aláírásra/jóváhagyásra. 

 

6. A kormánymegbízott által a járási hivatalok állami foglalkoztatási szerv feladatait ellátó 
osztályainak vezetőire átruházott munkáltatói jog 

 

Azon EU-s projektekben foglalkoztatott - a Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály 
állományába tartozó - kormánytisztviselők esetében, akiknek a munkavégzési helye a járási 
hivatalokban van, a szabadságok igénybevételét a munkavégzési helye szerinti osztály vezetője 
engedélyezi. 

 

7. A járási hivatalvezetők munkáltatói és javaslattételi joga 

 

7.1. A járási hivatalvezető gyakorolja a járási hivatalnál foglalkoztatottak felett a jogszabályokban előírt 
munkáltatói jogokat, kivéve, ha annak átruházásáról külön írásban (például: az Ügyrendben) 
rendelkezett. A járási hivatalvezető a munkáltatói jogkör gyakorlásának átruházását tartalmazó 
dokumentumot első alkalommal a jelen Szabályzat hatályba lépését követő 30 napon belül,  
ezt követően pedig – amennyiben az átruházást a járási hivatalvezető módosítja – a módosítás 
hatályba lépését követő 30 napon belül köteles a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 
Humánpolitikai Osztálya (a továbbiakban: Humánpolitikai Osztály) részére másolatban megküldeni. 
A járási hivatal hivatalvezetője a munkáltatói jogkörét a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, 
valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben foglalt 
feltételekkel gyakorolhatja a járási állományba tartozó foglalkoztatottak tekintetében. 

 

7.2. A járási hivatalvezető az irányítása alatt álló foglalkoztatottakat érintően javaslattal élhet  
a kormánymegbízott felé a kitüntetésre, jutalmazásra vonatkozóan. 
A javaslatot, kezdeményezést írásban, az indokok bemutatásával – a Szabályzatban foglaltakat 
figyelembe véve – kell megtenni. 

 

8. Teljesítményértékelési jogkör átruházása 

 

A kormánymegbízott munkáltatói jogkörébe tartozó kormánytisztviselők teljesítményértékelése 
(értékelő vezetői jogkör) az 1. függelékben meghatározottak szerint kerül átruházásra. 
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A járási hivatalvezetők munkáltatói jogkörébe tartozó kormánytisztviselők tekintetében a 
teljesítményértékelésre a járási hivatalvezető jogosult, kivéve, ha a Szabályzat II. fejezet 7.1. pontban 
foglaltak szerint annak átruházásáról gondoskodott. 

 

9. Vagyonnyilatkozatok őrzése 

 

A vagyonnyilatkozatok őrzésével kapcsolatos feladatokat a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs 
Főosztály főosztályvezetője látja el, a járási hivatal állományában foglalkoztatottak esetében  
a járási hivatalvezető ezen hatáskörének a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 
főosztályvezetőjére történő átruházását külön írásos munkáltatói intézkedés tartalmazza, melyet jelen 

utasítás hatályba lépését követő 30 napon belül a járási hivatalvezető megküld a Jogi, Humánpolitikai 
és Koordinációs Főosztály részére egy eredeti példányban. 

 

10. A munkáltatói jogokkal kapcsolatos intézkedések szakmai előkészítéséért való felelősség 

 

10.1. A kormánymegbízotti és a járási hivatal hivatalvezetői hatáskörben fenntartott, valamint az 
átruházott jogkörben gyakorolt munkáltatói döntések, intézkedések szakmai előkészítéséért  
a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője a felelős. 

 

10.2. A jelen Szabályzatban átruházott munkáltatói jogkörök gyakorlását esetenként – az érintett egyidejű 
értesítése mellett – a kormánymegbízott magához vonhatja, illetve írásban más szakmai vezetői 
álláshelyen lévő kormánytisztviselőre ruházhatja át. 
Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább. 

 

 

III. 

KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY ÉS MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSÉNEK RENDJE 

 

1. Kormányzati szolgálati jogviszony és munkaviszony létesítése 

 

1.1. A járási hivatalvezetők, főosztályvezetők és az önálló jogállású osztályok vezetői az általuk vezetett 
szervezeti egység tekintetében a kormánymegbízottnál felterjesztés útján javaslatot tehetnek, 
kezdeményezhetik a kormányzati szolgálati jogviszony vagy munkaviszony létesítését.  
A felterjesztést, elektronikus úton, a Kormánymegbízotti Kabinet részére, másolatban pedig a 
Humánpolitikai Osztály részére kell megküldeni. A felterjesztést a hónap 1. napján tervezett 
felvételhez az ezt megelőző hónap 1. napjáig, a hónap 15. napján tervezett felvételhez az ezt 
megelőző hónap 15. napjáig kell megtenni. 
A felterjesztéshez, a kezdeményezéshez a 2. függelék szerinti felvételi javaslatot, illetve  
a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti önéletrajzot kell csatolni. 
 

A kormánymegbízotti döntés előkészítéséhez a Humánpolitikai Osztály a III. fejezet 1.1. pontja 

szerinti felterjesztés kézhezvételét követő 5 munkanapon belül a Kormánymegbízotti Kabinet 
részére megküldi elektronikusan a rendelkezésre álló üres álláshelyre/álláshelyekre vonatkozó 
tájékoztatást. 
A Humánpolitikai Osztály által adott tájékoztatás beérkezésétől számított 5 munkanapon belül, a 
tájékoztatásban foglaltakat is figyelembe véve a Kormánymegbízotti Kabinet a hozzá beérkezett 
felvételi javaslatot, a kormánymegbízott döntésével ellátva megküldi a Humánpolitikai Osztályra. 
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A javaslat tartalmazza a jogviszony létesítéséről szóló döntést, egyidejűleg 
meghatározza/jóváhagyja a foglalkoztatni kívánt személy illetményét/munkabérét, besorolását. 
 

Kormányzati szolgálati jogviszony létesítése esetén az álláshely betöltésének feltétele, hogy a jelölt 
megfeleljen a jogszabályban meghatározott, és a jelen Szabályzatban az álláshelyek betöltéséhez 
előírt szakmai képesítési követelményeknek. 

 

1.2. A jogviszony létesítésének előkészítése 

 

1.2.1. A jogviszony létesítésére vonatkozó iratok előkészítése érdekében a jogviszony létesítését 
megelőzően a főosztály/önálló jogállású osztály állományába felvételre javasolt és a 

kormánymegbízott által jóváhagyott jelöltet a Humánpolitikai Osztály a kormánymegbízott 
döntését követő 3 munkanapon belül tájékoztatja arról, hogy foglalkoztatásra kerül, ezzel 
egyidejűleg a felvételt kezdeményező vezetőt, aki haladéktalanul gondoskodik a jelölt 
feladatleírásának/munkaköri leírásának elkészítéséről és azt legkésőbb a foglalkoztatást 
megelőző 5. napjáig eljuttatja a Humánpolitikai Osztály részére.  
A szervezeti egység vezetője a jelölt részére megküldi a jogviszony létesítéséhez szükséges 
iratokat (a továbbiakban: „beléptető csomag”) a nyilatkozatok megtétele céljából, és tájékoztatja 
a jogviszony létesítéséhez szükséges további iratok, okmányok csatolásának szükségességéről, 
tájékoztatja továbbá arról, hogy a jogviszony létesítéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell 
rendelkeznie  A beléptető iratcsomagnak – figyelemmel a Szabályzat III. fejezet 1.1. pontjában 
foglaltakra – a Humánpolitikai Osztály részére a hónap 1. napjára tervezett felvétel esetében az 
azt megelőző 5. munkanapig, míg a hónap 15. munkanapjára tervezett felvétel esetében az azt 
megelőző 5. munkanapig kell megérkeznie(3. függelék). 

 

1.2.2. A jogviszony létesítésére vonatkozó iratok előkészítése érdekében a jogviszony létesítését 
megelőzően a járási hivatal állományába felvételre javasolt és kormánymegbízott által 
jóváhagyott személy esetében a Humánpolitikai Osztály a kormánymegbízott döntéséről 
tájékoztatja a járási hivatalvezetőt, aki értesíti a jelöltet arról, hogy foglalkoztatásra kerül, ezzel 
egyidejűleg haladéktalanul gondoskodik a jelölt feladatleírásának/munkaköri leírásának 
elkészítéséről és azt legkésőbb a foglalkoztatást megelőző 5. napjáig eljuttatja a Humánpolitikai 
Osztály részére. 
A járási hivatalvezető a jelölt részére megküldi a jogviszony létesítéséhez szükséges „beléptető 
csomag”-ot a nyilatkozatok megtétele céljából, és tájékoztatja a jogviszony létesítéséhez 
szükséges további iratok, okmányok csatolásának szükségességéről, tájékoztatja továbbá arról, 
hogy a jogviszony létesítéséhez ügyfélkapu regisztrációval kell rendelkeznie (3. függelék). 
A beléptető iratcsomagnak – figyelemmel a Szabályzat III. fejezet 1.1. pontjában foglaltakra – a 

Humánpolitikai Osztály részére a hónap 1. napjára tervezett felvétel esetében az azt megelőző 
5. munkanapig, míg a hónap 15. munkanapjára tervezett felvétel esetében az azt megelőző 5. 
munkanapig kell megérkeznie. 

 

1.2.3. A jogviszony létesítéséhez, munkaszerződéshez, illetve a közszolgálati nyilvántartáshoz 
szükséges adatokat a jelöltnek az eredeti vagy közjegyző által hitelesített okiratok bemutatásával 
kell igazolnia, ezekről eredetivel egyező másolatot kell készíteni, melyet a személyi anyagban 
kell elhelyezni. A külföldön szerzett jogviszonyokról szóló nem magyar nyelvű igazolásokról 
minden esetben hiteles fordítást kell bemutatni. A külföldi oktatási intézményben szerzett 
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bizonyítvány, oklevél akkor vehető figyelembe, ha azt a külföldi bizonyítványok és oklevelek 
elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény alapján elismerték vagy honosították. 

 

1.3. Amennyiben a foglalkoztatás jogszabályban és jelen Szabályzatban előírt feltételei fennállnak  
és valamennyi irat, dokumentum rendelkezésre áll, úgy a Humánpolitikai Osztály gondoskodik  
a szükséges iratok (kinevezés, munkaszerződés, adatfelvételi lap, stb.) elkészítéséről, 
előkészítéséről, a rendelkezésre állástól számított 5 munkanapon belül. 
A Humánpolitikai Osztály gondoskodik a jogviszonyt létesítő okirat Pénzügyi és Gazdálkodási 
Főosztály pénzügyi ellenjegyzését követően a munkáltatói jogkör gyakorlójához történő 
megküldéséről, majd az aláírt alkalmazási iratok foglalkoztatott részére történő továbbításáról. 

 

1.4. Az elkészített iratok közül – főosztály/önálló jogállású osztály állományában foglalkoztatásra  
kerülő személy esetében – először a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra szóló beutalót eljuttatja  
a munkáltatói jogkör gyakorlója részére aláírásra, majd az aláírt iratot továbbítja az érintett 
szervezeti egységhez, ahol az érintett szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni arról,  
hogy a foglalkoztatott munkába lépés előtti orvosi alkalmassági vizsgálaton részt vegyen  
a jogviszony létesítésének napját megelőző legkésőbb 5. munkanapig. 

Az érintett szervezeti egység vezetője a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató által kiállított 
igazolást a rendelkezésére állást követően legkésőbb 1 munkanapon belül eljuttatja a 
Humánpolitikai Osztályra. 
A foglalkoztatott akkor állhat munkába, ha rendelkezik munkába lépés előtti orvosi alkalmassági 
vizsgálattal. 

 

1.5. Járási hivatal állományába kerülő foglalkoztatott esetében a Humánpolitikai Osztály a foglalkozás-

egészségügyi vizsgálatra szóló beutalót eljuttatja a járási hivatalvezető részére, aki gondoskodik 
arról, hogy a foglalkoztatott a munkába lépés előtti orvosi alkalmassági vizsgálaton részt vegyen  
a jogviszony létesítésének napját megelőző legkésőbb 5. munkanapig. 

A járási hivatalvezető a szolgáltató által kiállított igazolást a rendelkezésére állást követően 
legkésőbb a beléptető iratcsomaggal egyidejűleg eljuttatja a Humánpolitikai Osztályra. 
A foglalkoztatott akkor állhat munkába, ha rendelkezik munkába lépés előtti orvosi alkalmassági 
vizsgálattal. 

 

1.6. A kormánytisztviselő a közszolgálati alapnyilvántartásban (Kit. 3. melléklete szerinti adatkör) 
vezetett adataiban bekövetkező változást, a munkavállaló személyes adataiban bekövetkezett 
változást a Humánpolitikai Osztály felé a közvetlen vezetőjén keresztül jelenti be a jogszabályban 
meghatározott határidőn belül a változást igazoló dokumentum eredetivel egyező másolatának 
csatolásával egyidejűleg. 

 

1.7. A kormányzati szolgálati jogviszonyba kinevezésre kerülő kormánytisztviselő eskütételére írásban,  
a kormánymegbízott előtt kerül sor kivéve, ha a Szabályzat II. fejezet  

4. pontjában meghatározott esetet. A járási hivatalba kinevezésre kerülő kormánytisztviselő 
esetében az eskütételre a járási hivatalvezető előtt kerül sor, kivéve, ha ezt  
a járási hivatalvezető – a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály részére is megküldött – 

írásbeli intézkedésben átruházta. 
Az eskü az esküokmány aláírásával történik, melyet a kormánytisztviselő legkésőbb a kinevezése 
aláírásától számított 30 napon belül szóban is megerősíthet, melynek lehetőségét szükséges 
biztosítani a jogszabályi határidő betartásával. Az eskütételről 3 példányban esküokmányt kell 
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készíteni, amelyből 1 példányt az eskütevő részére kell átadni, 1-1 példányt a személyi anyagban, 
illetve az ügyiratban kell elhelyezni. 

 

1.8. A kormánytisztviselőt tájékoztatni kell arról, hogy kormányzati szolgálati jogviszonyának kezdetével 
a Magyar Kormánytisztviselői Kar tagjává válik. A kormánytisztviselővel a kinevezését, eskütételét 
követően meg kell ismertetni a Magyar Kormánytisztviselői Kar Hivatásetikai Kódexét. 

 

1.9. A munkavállaló munkába állását megelőzően – a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat 
ellátó szerv által az erre vonatkozó minta közzétételéig – a 4. függelék szerinti írásbeli titoktartási 
nyilatkozatot tesz. 

 

1.10. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint a 
kormányhivatal valamennyi foglalkoztatottja védett állományba kerül, amely alapján a belső 
bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv az álláshely betöltőjével szemben 
megbízhatósági vizsgálatot végezhet. 
 

A védett állományba vételhez való 5. függelék szerinti hozzájáruló nyilatkozatot a beléptető 
csomaggal együtt kell eljuttatni a jelölt személy részére. 
A hozzájárulás megtagadása esetén a kormányzati szolgálati jogviszony nem jön létre. 
A Hivatallal munkaviszonyt létesítő személyek esetében a védett állományba vételhez szükséges  

– 5. függelék szerinti – hozzájáruló nyilatkozatot a beléptető csomaggal együtt kell eljuttatni a jelölt 
személy részére.  

 

2. A kiválasztási eljárás Hivatalon belüli szabályai 
 

2.1. Amennyiben a kormánymegbízott, vagy az érintett szervezeti egység vezetője (főosztályvezető/ 
járási hivatalvezető/önálló jogállású osztály osztályvezetője) kormányzati szolgálati jogviszony,  
vagy munkaviszony létesítése érdekében pályázati eljárás lefolytatását indokoltnak tartja, úgy az 
álláshely pályázat útján tölthető be. Az érintett szervezeti egység vezetője által kezdeményezett 
pályázati eljárás során a vezető megküldi kezdeményezését a Humánpolitikai Osztály részére, 
javaslatot tesz az előkészítő bizottság tagjaira és csatolja a tervezett pályázati felhívást, mely 
alapján a Humánpolitikai Osztály előkészíti a pályázati kiírást és gondoskodik a pályázati felhívás 
közzétételéről. 

 

2.2. A pályázat lehet nyilvános vagy belső (zárt), azaz a Hivatal saját állományába tartozó 
foglalkoztatottjai részére meghirdetésre kerülő pályázat. 

 

2.3. A munkáltatói 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. 

 

2.4. Pályázat kiírása esetén kinevezni csak olyan személyt lehet, aki a pályázaton részt vett és  
a pályázati feltételeknek megfelelt. 

 

2.5. A Hivatal a pályázati kiírást az egységes hozzáférést biztosító informatikai rendszeren keresztül 
elektronikus úton megküldi a személyügyi központ részére, a megküldést követő 3 munkanapon 
belüli közzététel céljából. 
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2.6. A belső (zárt) pályáztatás során a pályázati felhívást elektronikus úton az Informatikai Főosztály 
valamennyi foglalkoztatott részére elérhető módon közzéteszi. 

 

2.7. A személyügyi központ által történő közzététel napjától a Hivatal a pályázati kiírást egyéb módon  
is közzéteheti. 
A meghirdetett pályázatban megjelölt benyújtási határidőt a személyügyi központ által történő 
közzétételtől, míg a belső (zárt) pályázat esetén a foglalkoztatottak e-mail címére történő 
megküldéstől kell számítani. 
A pályázat benyújtására meghatározott idő 10 napnál nem lehet rövidebb. 

 

2.8. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
a) a Hivatal megnevezését; 
b) a betöltendő álláshely, vezetői álláshely esetén a vezetett szervezeti egység megnevezését; 
c) az ellátandó feladatok ismertetését; 
d) az álláshely 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 kérését 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). 

 

2.9. A pályázat betöltött álláshelyre 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. 

 

2.10. Az előkészítő bizottság feladatai 
 

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

 

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

a) mennyi érkezett határidőben (határidőben érkezettnek kell tekinteni, ha a pályázatot  
a benyújtására meghatározott határidő utolsó napján postára adták); 

b) mennyi érkezett határidőn túl. 
 

2.10.3. A pályázatok bontása során jegyzőkönyvben kell rögzíteni, hogy a pályázati kiírásban megjelölt 
valamennyi feltétel meglétének ellenőrzése megtörtént. 
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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 a napja; 
d) jogszabály szerinti szakmai önéletrajz; 
e) végzettséget igazoló okirat megnevezése; 
f) szakmai gyakorlat; 

g) hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
h) közigazgatási alapvizsga/szakvizsga, ügykezelői alapvizsga, közigazgatási/kormányzati 

tanulmányok szakirányú továbbképzési szakon szerzett oklevél; 
i) számítógép kezelésére vonatkozó ismeret; 
j) gépjármű vezetői engedély; 
k) egyéb; 
l) értékelés (az előírt követelményeknek megfelel, vagy nem felel meg). 

 

2.10.4. Meg kell állapítani, hogy mely pályázatok érvényesek, mely pályázatok érvénytelenek. 
Az érvényesen pályázók közül a szóbeli meghallgatásra kiválasztott pályázókat a meghallgatás 
helyéről és idejéről telefonon értesíteni kell. 

 

2.10.4.1. A pályázati kiírásra benyújtott pályázat érvényesnek minősül, ha 

- a benyújtott pályázati anyag megfelel a pályázati feltételeknek; 
- a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően került benyújtásra; 
- a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn belül került benyújtásra. 

 

2.10.4.2. A pályázati kiírásra benyújtott pályázat érvénytelennek minősül, ha 

- hiányos a pályázati anyag tartalma; 
- a pályázati anyag a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőn túl érkezett; 
- a pályázati anyag nem a pályázati kiírásban foglaltaknak megfelelően került benyújtásra; 
- ha a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek nem felel meg 

 

2.10.4.3. A lefolytatott pályázati eljárás eredményesnek akkor minősíthető, ha 

- a beérkezett érvényes pályázati anyag(ok) és a személyes meghallgatás(ok) alapján  
1 vagy több nyertes kiválasztásra kerül 

 

2.10.4.4. A lefolytatott pályázati eljárást eredménytelennek kell minősíteni, ha 

- nem érkezett be pályázat 
- nem érkezett be érvényes pályázat 
- a beérkezett pályázati anyagok vizsgálatát, és a pályáz(ó)k szóbeli meghallgatását 

követően nyertes nem került kiválasztásra 

 

2.10.5. A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázat benyújtására előírt határidőt követő 30 napon belül, 
illetve a szolgáltató központ igénybevétele esetén az általa 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. 
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2.10.6. A munkáltatói jogkör gyakorlója döntését követően valamennyi pályázót írásban haladéktalanul 
tájékoztat, egyidejűleg a pályázati anyagot a nyertes pályázó kivételével visszajuttatja a pályázók 
részére. 

 

2.10.7. A pályázati eljárásban keletkezett személyes adatok kezelésére a Kit.-ben az adatkezelésre 
vonatkozó szabályokon túl a Hivatal Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzatában rögzítettek  
az irányadóak. 

 

3. Álláshelyen ellátandó feladatok meghatározása 

 

3.1. A Hivatal álláshelyén ellátandó feladatok meghatározását kormányzati szolgálati jogviszony esetén 
a beosztási okirat, munkaviszony esetén a munkaszerződés tartalmazza. 

 

3.2. Az álláshelyen ellátandó feladatok részletes meghatározását a kormánytisztviselő részére  
a főosztályvezető/önálló jogállású osztály vezetője, járási hivatalvezető által előkészített 
„feladatleírás” tartalmazza (6. függelék). 

A feladatleírást a munkáltatói jogkör gyakorlója és a kormánytisztviselő írja alá. 
 

3.3. A munkavállaló részére a munkaköri leírást (6. függelék) a szervezeti egység vezetője (járás 
esetén a járási hivatalvezető) készíti elő, és a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint a 
munkavállaló írja alá. 

 

3.4. Amennyiben az álláshelyen ellátandó feladat változik, úgy a beosztási okiratot, illetve a 
munkaszerződést ennek megfelelően kell módosítani a feladatleírás, illetve a munkaköri leírás 
egyidejű módosításával. 

 

 

IV. 

A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY/MUNKAVISZONY MÓDOSÍTÁSÁVAL, 
MEGSZŰNÉSÉVEL ÉS MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSREND, 

A KINEVEZÉS EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSÁNAK RENDJE 

 

1. A kormányzati szolgálati jogviszony/munkaviszony módosításával, megszűnésével, 
megszüntetésével kapcsolatos eljárás 

 

1.1. Álláshelyen ellátott feladat átadásának-átvételének szabályai 
 

1.1.1. Az álláshely betöltőjének személyében történő változás, szervezeti változás, illetve a jogviszony 
megszűnése, megszüntetése esetén, továbbá szülési szabadság, vagy a 30 napot meghaladó 
fizetés nélküli szabadság igénybevétele esetén, az álláshelyen ellátandó feladatokat, valamint  
az azok ellátásával összefüggő információkat, iratokat (beleértve az elektronikus adathordozón 
tárolt munkaanyagokat, adatokat, kivéve a személyes anyagokat) átadás-átvételi eljárás 
keretében át kell adni a szervezeti egység vezetője által kijelölt átvevőnek. 

 

1.1.2. Az átadás-átvétel, minden esetben kötelező és írásban történik. 
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1.1.3. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvet 3 példányban az átadó készíti el, melyet aláír az álláshelyen 
ellátandó feladatot átadó és az azt átvevő (ennek hiányában az átadó 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. 

 

1.1.4. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvből 1 példány az átadót, 1 példány az átvevőt illeti meg,  
1 példányt pedig az ügyiratban kell elhelyezni. 

 

1.1.5. Az átadás-átvételt 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, (vezető hiányában a helyettesének a felelőssége). 

 

1.1.6. Amennyiben az átadására az átadó akadályoztatása miatt határidőben nem kerülhet sor, köteles 
akadályoztatásáról előzetesen tájékoztatni a közvetlen munkahelyi vezetőjét és az álláshelyen 
ellátott, az álláshelyhez kapcsolódó feladatait az akadályoztatás okának megszűnését követően 
haladéktalanul átadni.. 

 

1.1.7. Amennyiben az 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. 

 

1.1.8. Az átadóként eljáró személy 2 tanú jelenlétében leltárba veszi a távollévő foglalkoztatott 
személyes kezelésében lévő iratokat, melyet az átadási jegyzőkönyv kitöltésével átad az erre 
kijelölt kormánytisztviselőnek, munkavállalónak. 
Az átadásról a távollévő foglalkoztatottat ebben az esetben is értesíteni kell az átadási 
jegyzőkönyv 1 példányának megküldésével. 

 

1.1.9. A jogviszony és a vezetői beosztás megszűnését, megszüntetését, szervezeti egység változása 
miatti beosztási okirat módosítást, 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. 

 

1.1.10. Az irattározást és az egyeztetést követően kerül sor az átadás-átvételre, melynek során  
a jegyzőkönyvben rendelkezni kell a folyamatban lévő iktatott ügyiratok további intézéséről, 
rögzítve a már megtett közbenső intézkedéseket. 

 

1.1.11. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalmi követelménye, hogy az érintett szervezeti egység 
feladatkörébe tartozó, az álláshelyen ellátandó feladattal kapcsolatban az átadásakor fennálló 
helyzetről átfogó képet adjon. 

 

1.1.12. Az átadás-átvételi jegyzőkönyv tartalma: 
 

a) az átadás-átvétel időpontja, az eljárásban részt vevő személyek (jelenlévők), a 
jegyzőkönyv készítésének időpontja, helye; 
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b) a folyamatban lévő ügyek iratainak felsorolása iktatószámra utalással, illetve ezekről 
részletes tájékoztatás (az azokban teendő intézkedések, megjegyzések); 

c) ha az irattározható iratok irattárba helyezésére valamilyen oknál fogva nem került sor,  
úgy azon iratok felsorolása iktatószámra utalással és átadása; 

d) az anyagi felelősséggel járó álláshelyek 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. 
 

1.2. Az elszámoltató lap, titoktartási nyilatkozat 
 

1.2.1. A jogviszony megszűnésekor, megszüntetésekor a foglalkoztatottat – legkésőbb az utolsó 
munkában töltött napon – a közvetlen munkahelyi vezető ellátja  
a 7. függelék szerinti „Elszámoltató lap” elnevezésű nyomtatvánnyal. 
A foglalkoztatott az elszámolás céljából a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztályon, a 
Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályon, valamint az Informatikai Főosztályon köteles megjelenni 
legkésőbb a jogviszony megszűnésének, megszüntetésének időpontjáig. 
 

1.2.2. A Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály, a Pénzügy és Gazdálkodási Főosztály, 
valamint az Informatikai Főosztály részéről történő aláírást követően a foglalkoztatott köteles  
a 2 példányban készült „Elszámoltató lap”-ot a közvetlen munkahelyi vezető részére átadni.  
A közvetlen munkahelyi vezető felelőssége, hogy az „Elszámoltató lap” legkésőbb az utolsó 
munkában töltött napon a fentiekben írtak szerint kitöltve hozzá megérkezzen. Az „Elszámoltató 
lap”-hoz a foglalkoztatott köteles csatolni az 50%-os utazási utalványt, valamint a hatósági 
igazolványt (amennyiben rendelkezett hatósági igazolvánnyal). 
A kitöltött „Elszámoltató lap”-ot a járási hivatal állományában lévő foglalkoztatott esetében a 
munkáltatói jogkör gyakorlója aláírja, aki abból 1 példányt – aláírását követően – haladéktalanul 
a Humánpolitikai Osztály felé továbbít a hozzá csatolt 50%-os utazási utalvánnyal, valamint -– 

ha rendelkezett vele – a hatósági igazolvánnyal. A főosztály/önálló jogállású osztály 
állományában lévő foglalkoztatott esetében a közvetlen munkahelyi vezető 1 példány 
„Elszámoltató lap”-ot (az 50%-os utazási utalvánnyal, és – ha rendelkezett vele – a hatósági 
igazolvánnyal együtt -) továbbítja a Humánpolitikai Osztály felé, melyből 1 példányt ezt 
megelőzően a foglalkoztatott részére átad. 

 

1.2.3. A foglalkoztatott jogviszonyának megszűnésekor/megszüntetésekor a 8. függelék szerinti 

írásbeli titoktartási nyilatkozatot tesz. 

 

1.2.4. A jogviszony megszüntetésére/megszűnésére vonatkozó a szervezeti egység vezetőjétől,  
a járási hivatal vezetőjétől származó vezetői felterjesztésnek (9. függelék) – melynek mellékletét 
képezi a foglalkoztatott kérelme – jogcímtől függően: 
 

- közös megegyezés esetén legkésőbb a megszüntetés dátumát megelőző 15. napig; 

- felmentés esetén legkésőbb a 2 hónapos felmentési idő kezdetét megelőző 15. napig; 

- lemondás esetén legkésőbb a 2 hónapos lemondási idő kezdetét megelőző 15. napig; 

- Mt. szerinti felmondás esetén a felmondási idő kezdetét megelőző 15. napig; 
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- azonnali hatállyal próbaidő alatt a szervezeti egység vezetőjéhez érkezett kérelmet 
azonnal; 

- Kit. 89. § (3) bekezdése szerinti felmentés esetén a szervezeti egység vezetőjéhez 
érkezett kérelmet azonnal; 

- határozott idő lejárta esetén legkésőbb a határozott idő végét megelőző 15. napjáig  
kell megérkeznie a kabinet@borsod.gov.hu e-mail címre, másolatban pedig  
a human@borsod.gov.hu e-mail címre, a felterjesztések eredeti példányait az e-mail 

megküldésével egyidejűleg a Humánpolitikai Osztályra kell megküldeni. 
A Humánpolitikai Osztályt a Kabinet kormánymegbízott úr döntéséről 3 munkanapon belül 
tájékoztatja. 
 

Az előzőekben nem említett jogviszony megszűnési/megszüntetési jogcímeknél (például 
haláleset, 70. életév betöltése, politikai felsővezetővé kinevezés, vagy választás) a 
felterjesztésnek olyan időn belül kell megérkeznie a meghatározott e-mail címekre, hogy 
legalább 15 nap rendelkezésre álljon a Humánpolitikai Osztálynak a jogviszony 
megszűnésre/megszüntetésre vonatkozó munkáltatói intézkedések elkészítésére a jogviszony 
megszűnés/megszüntetés időpontjáig. 

 

1.2.5. A Kormánymegbízotti Kabinet a felterjesztés beérkezést követő 3 munkanapon belül tájékoztatja 
a Humánpolitikai Osztályt a jogviszony megszűnésének tudomásul vételéről, és a jogviszony 
megszüntetéséről szóló döntésről, a döntést tartalmazó felterjesztés szkennelt példányának 
elektronikus úton történő megküldésével.  
A Humánpolitikai Osztály a tudomásul vételről, a döntésről tájékoztatja a felterjesztést 
előterjesztő szervezeti egység vezetőjét, a járási hivatal vezetőjét. 

 

1.2.6. A Humánpolitikai Osztály a jogviszony megszűnésének időpontjára tekintettel elkészíti a 
jogviszony megszüntetéséhez szükséges iratokat 

 

2. A kinevezés egyoldalú módosításának rendje 

 

2.1. A szervezeti egység vezetője, a járási hivatal vezetője kezdeményezheti a kinevezés egyoldalú 
módosítását a jogszabályban meghatározott esetekben, melyet a kormánymegbízott részére 
indokolással ellátva, írásban terjeszt elő (10. függelék). 

A felterjesztésre és a felterjesztés elintézésére vonatkozó eljárásra a Szabályzat  
III. fejezet 1.1. - 1.7. rendelkezéseit megfelelően értelemszerűen kell alkalmazni. 

 

2.2. A tartós távollévő kormánytisztviselő helyettesítése esetén, a tartós távollévő kormánytisztviselő 
munkába állását legalább 30 nappal megelőzően szükséges a munkáltatói intézkedéseket 
(távollévőt helyettesítő továbbfoglalkoztatását, vagy jogviszonyának megszüntetését) 
kezdeményezni. 

 

2.3. Amennyiben a kormánytisztviselő kezdeményezi beosztási okiratának módosítását – mely a Kit. 

alapján egyoldalú munkáltatói intézkedés – úgy a kérelmet a szervezeti egység vezetője,  
a járási hivatal vezetője javaslatával, véleményével együtt a Szabályzat III. fejezet 1.1. pontjában 
foglaltak alapján továbbítja a kormánymegbízott részére. A beosztási okirat módosítására 
vonatkozó eljárásra a Szabályzat III. fejezet 1.1. – 1.7. rendelkezéseit értelemszerűen kell 

alkalmazni. 

mailto:kabinet@borsod.gov.hu
mailto:human@borsod.gov.hu
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2.4. Az ellátott feladat változását eredményező kinevezés módosítása esetén, a módosítás hatályát 
megelőzően kezdeményezni kell a kormánytisztviselő foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében 
történő munkaalkalmassági orvosi vizsgálatát. 
A Humánpolitikai Osztály a kinevezés módosítására irányuló kezdeményezés kormánymegbízotti 
jóváhagyása esetén a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra szóló beutalót eljuttatja a munkáltatói 
jogkör gyakorlója részére aláírásra, majd az aláírt iratot továbbítja az érintett szervezeti egységbe, 
ahol az érintett szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni arról, hogy a kormánytisztviselő 
soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálaton részt vegyen a kinevezés-módosítás napját megelőző 
legkésőbb 3. munkanapig. Az érintett szervezeti egység vezetője a foglalkozás-egészségügyi 
szolgáltató által kiállított igazolást a rendelkezésére állását követően haladéktalanul eljuttatja  
a Humánpolitikai Osztályra. 
Amennyiben a munkaalkalmassági vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató egészségileg 
alkalmatlannak nyilvánítja a kormánytisztviselőt a kinevezés módosítás során a javasolt új 
álláshelyhez kapcsolódóan, akkor az adott szervezeti egység vezetője írásbeli javaslatot tehet 
másik álláshelyen történő alkalmazására. Ha nincs más megfelelő álláshely, akkor a fennálló 
kormányzati szolgálati jogviszonyt meg kell szüntetni a vonatkozó jogszabályi előírások szerint. 

 

2.5. A GINOP, illetve a TOP programokban foglalkoztatott, központosított álláshely-állományba tartozó 
tisztviselő kinevezésének alaplétszámba tartozó álláshelyre történő módosítása esetén is a 
Szabályzat IV. fejezet 2.1 - 2.4. pontjaiban foglaltak szerint kell eljárni azzal, hogy a felterjesztéshez 
minden esetben csatolni szükséges a Foglalkoztatási Főosztály vezetőjének hozzájárulását. 

 

3. Munkaszerződés módosításának rendje 

 

3.1. A szervezeti egység vezetője, a járási hivatal vezetője kezdeményezheti a munkaszerződés 
módosítását a jogszabályban meghatározott esetekben, melyet a kormánymegbízott részére 
indokolással ellátva, írásban terjeszt elő. (10. függelék). 

A felterjesztésre, a munkaszerződés módosítására vonatkozó eljárásra a Szabályzat III. fejezet  

1.1. - 1.7. rendelkezéseit értelemszerűen kell alkalmazni. A tartós távollévő munkavállaló 
helyettesítése esetén, a tartós távollévő munkavállaló munkába állását legalább 30 nappal 
megelőzően szükséges a munkáltatói intézkedéseket (távollévőt helyettesítő továbbfoglalkoztatását, 
vagy jogviszonyának megszüntetését) kezdeményezni. 

 

3.2. Amennyiben a munkavállaló kezdeményezi a munkaszerződésének módosítását, úgy a kérelmet  
a szervezeti egység vezetője, a járási hivatal vezetője javaslatával, véleményével együtt  
a Szabályzat III fejezet 1.1. pontjában foglaltak alapján továbbítja a kormánymegbízott részére.  
A beosztási okirat módosítására vonatkozó eljárásra a Szabályzat III. fejezet 1.1. - 1.7. pontjainak 

rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 
 

3.3. A munkakör megváltoztatására irányuló munkaszerződés módosítása esetén, a módosítás hatályát 
megelőzően kezdeményezni kell a munkavállaló foglalkozás-egészségügyi ellátás keretében 
történő munkaalkalmassági orvosi vizsgálatát. 
A Humánpolitikai Osztály a munkaszerződés módosítására irányuló kezdeményezés 
kormánymegbízotti jóváhagyása esetén a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatra szóló beutalót 
eljuttatja a munkáltatói jogkör gyakorlója részére aláírásra, majd az aláírt iratot továbbítja az érintett 
szervezeti egységbe, ahol az érintett szervezeti egység vezetője köteles gondoskodni arról,  
hogy a munkavállaló soron kívüli orvosi alkalmassági vizsgálaton részt vegyen a munkaszerződés 
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módosítás napját megelőző legkésőbb 3 munkanapig. Az érintett szervezeti egység vezetője  
a foglalkozás-egészségügyi szolgáltató által kiállított igazolást a rendelkezésére állását követően 
haladéktalanul eljuttatja a Humánpolitikai Osztályra.  
Amennyiben a munkaalkalmassági vizsgálatot végző egészségügyi szolgáltató egészségileg 
alkalmatlannak nyilvánítja a munkavállalót a munkaszerződés-módosítás során javasolt új 
álláshelyhez kapcsolódó munkakör vonatkozásában, akkor az adott szervezeti egység vezetője 
írásbeli javaslatot tehet más álláshelyen történő alkalmazására. Ha nincs más megfelelő álláshely, 
akkor a fennálló munkaviszonyt meg kell szüntetni a vonatkozó jogszabályi előírások szerint. 

 

 

V. 

EGYÜTTALKALMAZÁSI TILALOMRA ÉS AZ ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGRE  
VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

1. A további munkavégzésre irányuló jogviszony munkáltatói jogkör gyakorlója általi 
engedélyezésének rendje 

 

1.1. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítését megelőzően a Humánpolitikai Osztály  
a jelölt személy részére az ún. beléptető csomagban eljuttatja a 11. függelék szerinti 

„Összeférhetetlenségi nyilatkozat” elnevezésű nyomtatványt, melyben egyúttal tájékoztatásra  
kerül a kinevezendő személy a kormányzati szolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályokban 
meghatározott együttalkalmazási tilalomra, összeférhetetlenségre vonatkozó rendelkezésekről. 

 

1.2. A kinevezendő személy a nyomtatvány aláírásával nyilatkozik egyúttal arról, hogy 

- az összeférhetetlenséggel kapcsolatos tájékoztatást megkapta, megértette és tudomásul 
vette; 

- a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésekor vele szemben nem áll fenn 
összeférhetetlenségi ok; 

- felmerülhet-e vele szemben a Kit. 95. § (1)-(12) bekezdéseiben meghatározott 
összeférhetetlenségi ok. 

 

1.3. Amennyiben a kinevezendő személlyel szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, köteles  
azt a Kit. 95. § (13) bekezdésében meghatározott határidőn belül megszüntetni. 

 

1.4. A kinevezendő személy az előzetes bejelentéshez, vagy engedélyhez kötött további 
munkavégzésre irányuló jogviszonyt a nyomtatvány kitöltésével bejelenti, illetve kérelmezi  
a munkáltatói jogkör gyakorlójától a további jogviszony létesítésének engedélyezését. 

 

1.5. Amennyiben a további jogviszony létesítéséhez a Kit. 95. § (5) és (7) bekezdése alapján szükséges 
a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye, úgy a kormánytisztviselő számára további 
munkavégzésre irányuló jogviszony létesítését engedélyezni munkaidőn kívüli időpontban, vagy 
munkaidőben fizetett szabadsága terhére lehet. 

 

1.6. A járási hivatal állományába kinevezendő személy esetében a járási hivatalvezető,  
a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egység állományába kinevezendő  
személy esetében a főosztályvezető/osztályvezető megküldi írásos javaslatát a Humánpolitikai 
Osztály felé a további jogviszony engedélyezése/elutasítása vonatkozásában, melynek alapján 
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kerül előkészítésre a kinevezendő személy részére az engedély, vagy a további jogviszony 
létesítésének/fenntartásának elutasítása (ez esetben egyúttal az összeférhetetlenségi ok 
megszüntetésére irányuló felhívás is elkészül). 

 

1.7. Kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt a kormánytisztviselő a 11. függelék 

alkalmazásával köteles bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlójának, ha a korábban 
engedélyezett munkavégzésre irányuló további jogviszonyában változás következett be, vagy az 
megszűnt. 

 

1.8. A jelen fejezetben említett kérelmeket, bejelentéseket és az ezekkel összefüggő munkáltatói 
intézkedéseket/döntéseket a Humánpolitikai Osztály az érintett kormánytisztviselő személyi 
anyagában helyezi el. 

 

1.9. A kormánytisztviselő köteles a 11. függelék szerinti nyomtatványon haladéktalanul bejelenteni,  

ha vele szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha 
kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül. 

 

1.10. Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a kormánytisztviselőt az összeférhetetlenség megszüntetésére 
szólítja fel, az érintettnek a felszólításban előírt határidőn belül a Humánpolitikai Osztályon be kell 
mutatnia az összeférhetetlenség megszüntetését bizonyító igazolást, okiratot. 
Az összeférhetetlenség megszüntetését bizonyító okirat különösen 

a) gazdasági társaságnál vezető tisztségviselői megbízatás, felügyelő bizottsági és egyéb 
tagság megszüntetése esetén, a bíróság ilyen tartalmú végzését, 

b) a további jogviszony megszüntetése esetén a jogviszonyt megszüntető irat. 
 

1.11. Az előző rendelkezéseket kell alkalmazni akkor is, ha a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati 
jogviszonyának fennállása alatt a munkáltatói jogkör gyakorlója összeférhetetlenséget állapít meg a 
korábban engedélyezett munkavégzésre irányuló további jogviszonyával kapcsolatban. 

 

1.12. A járási hivatalvezető összeférhetetlensége tekintetében a Kit. 256. §-ában foglalt rendelkezéseket 
is figyelembe kell venni. 

 

1.13. A Hivatal feladatainak ellátásával kapcsolatos összeférhetetlenség és kizárás speciális 
rendelkezései az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály foglalkoztatottjaira 
vonatkozóan 

 

1.13.1. A Kit. 95. §-ában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  
(a továbbiakban: Ákr.) 22-24. §-ai szerinti összeférhetetlenségi és kizárási szabályokon 

túlmenően a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvényben (a továbbiakban: Knyt.) foglaltakat kell alkalmazni a Hivatal Agrár- és Vidékfejlesztést 
Támogató Főosztály foglalkoztatottjai tekintetében. 

 

1.13.2. Az összeférhetetlenségi szabály megsértése a Kit. 164-166. §-aiban meghatározott fegyelmi és 
kártérítési felelősséget vonja maga után. Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 
foglalkoztatottjai alkalmazásukkal egy időben a 11. függelék szerinti „Összeférhetetlenségi 
nyilatkozat”-ot, valamint alkalmazásukkal egy időben és ezt követően minden év március 31. 
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napjáig a 12. függelék szerinti „Összeférhetetlenségi, pártatlansági nyilatkozat”-ot kötelesek 
tenni. 

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály foglalkoztatottjai alkalmazásukkal egy időben 
(kinevezéskor, munkaszerződés létrehozásakor) a 13. függelék szerinti „Titoktartási nyilatkozat”-
ot kötelesek tenni, továbbá felhasználói nyilatkozatot kötelesek kitölteni a Magyar Államkincstár 
által használt IT rendszerekben tárolt információk kezelésére vonatkozóan. 
Az „Összeférhetetlenségi, pártatlansági nyilatkozat”-ot, a „Titoktartási nyilatkozat”-ot  

3 példányban kell kitölteni, melyekből 1-1 példány az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató 
Főosztályt, 1-1 példány a foglalkoztatottat illet, 1-1 példány pedig a személyi anyag része. 

 

1.13.3. Amennyiben egy adott ügyre vonatkozó döntés-előkészítésben közreműködő foglalkoztatottal 
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 főosztályvezetőnek a döntés-előkészítés 
újbóli lefolytatására kizárással nem érintett ügyintézőt kell kijelölnie. 

 

1.13.4. Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály foglalkoztatottjai 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 írásban bejelenteni, ha velük szemben 
kizárási, összeférhetetlenségi ok áll fenn, annak ismertetése mellett. A kizárási, 
összeférhetetlenségi ok észlelésének időpontjától kezdve a foglalkoztatott köteles minden 
további eljárási cselekménytől szigorúan tartózkodni. 

 

1.13.5. A követlen munkahelyi vezető a kizárási, illetve az összeférhetetlenségi okról/körülményről való 
tudomásszerzést követően azonnal intézkedik a kizárással, összeférhetetlenséggel nem érintett 
foglalkoztatott (átvevő) kijelöléséről. 
A döntésről mind a kizárással, összeférhetetlenséggel érintett (átadó), mind az átvevő 
foglalkoztatottat értesíteni kell. Az átadó foglalkoztatott gondoskodik arról, hogy az ügy 
valamennyi anyaga, az addig keletkezett hivatali iratokkal együtt átadásra kerüljön az átvevő 
által a kijelölést követő legkésőbb 3 munkanapon belül, melyről átadás-átvételi jegyzőkönyv 
készül, amelyet az átadó-átvevő személyén kívül a közvetlen munkahelyi vezető is aláírással lát 
el. 

 

1.13.6. Ha a kizárás, összeférhetetlenség az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály valamely 
osztályának osztályvezetőjével szemben áll fenn, akkor az adott kérelemmel kapcsolatban az 
osztályvezető nem intézkedhet, a kérelemkezelésben nem vehet részt.  
A kérelemmel kapcsolatos vezetői feladatokat ebben az esetben a főosztályvezető, vagy az 
általa kijelölt másik osztályvezető látja el. 

 

1.13.7. Amennyiben a kizárás, összeférhetetlenség az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 
főosztályvezetőjével szemben áll fenn, úgy azt köteles haladéktalanul a kormánymegbízott felé 
írásban bejelenteni, az ok/okok részletes ismertetésével. 
A kérelemmel kapcsolatos vezetői feladatok ellátásáról a bejelentés alapján a kormánymegbízott 
intézkedik. 
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1.13.8. Amennyiben a kizárás, összeférhetetlenség a kormánymegbízottal szemben áll fenn, úgy a 
hatályos jogszabályi előírások szerint kell eljárni. 

 

2. A gyakorolható tevékenyég végzésére irányuló jogviszony, valamint a közérdekű önkéntes 
tevékenység végzésére irányuló jogviszony munkáltatói jogkör gyakorlója részére történő 
bejelentésének és a munkáltatói jogkör gyakorló általi engedélyezésének rendje 

 

2.1. A járási hivatal állományába kinevezendő/kinevezett személy esetében a járási hivatalvezető, 
a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egység állományába kinevezendő/ 
kinevezett személy esetében a főosztályvezető/önálló jogállású osztály osztályvezetője írásos 
javaslatát a foglalkoztatott kérelmével együtt megküldi a Humánpolitikai Osztály felé a gyakorolható 
tevékenység végzésére irányuló jogviszony/közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló 
jogviszony engedélyezése/elutasítása érdekében, melynek alapján kerül előkészítésre a 
kinevezendő személy/kinevezett személy részére az engedély, vagy a gyakorolható tevékenység 
létesítésének/fenntartásának elutasítása. 

 

2.2. A gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű önkéntes 
tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt a kormánytisztviselő annak létesítését legalább  

30 nappal megelőzően köteles bejelenteni a munkáltatói jogkör gyakorlója részére, amennyiben  
azt a kormányzati szolgálati jogviszonyának fennállása alatt kívánja végezni.  

 

2.3. A bejelentési kötelezettség elmulasztása, az előzetes engedélyhez kötött tevékenység engedély 
nélküli folytatása, továbbá az ezekkel összefüggő valótlan, vagy hiányos adatok közlése a Kit.  
166. § (1) bekezdése szerinti fegyelmi vétségnek minősül. 

 

2.4. A Humánpolitikai Osztály a bejelentés megtételéről, előzetes engedély esetén a munkáltatói jogkör 
gyakorlója döntésének meghozatalától számított 30 napon belül – a Kit. Vhr.-ben meghatározottak 
szerint – tájékoztatja a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet. 

 

 

VI. 

A MUNKAIDŐRE, A PIHENŐIDŐRE ÉS A SZABADSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

1. A munkavégzés rendje 

 

A Hivatal munkarendjét a mindenkori hatályos, a Hivatal rugalmas munkarendjének megállapításáról 
szóló kormánymegbízotti utasítás (a továbbiakban: a munkarend megállapításáról szóló utasítás) 
tartalmazza. 

 

1.1. Jelenléti ív 

 

1.1.1. A munkavégzés és a munkából való távolmaradás naprakész nyilvántartására jelenléti ívet kell 
vezetni, melyre vonatkozó szabályokat a mindenkori hatályos, a munkarend megállapításáról 
szóló utasítás tartalmazza a Hivatal foglalkoztatottjai esetében. A jelenléti ív pontos vezetését a 
kormánymegbízott közvetlen vezetése alá tartozó főosztályok, önálló jogállású osztályok vezetői 
ellenőrzik és annak hitelességét legkésőbb a tárgyhót követő hónap 3. munkanapjáig 
aláírásukkal igazolják. 
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A járási hivatal foglalkoztatottjai esetében a járási hivatal vezetője vagy az általa a Szabályzat II. 
fejezet 7.1. pontjában foglaltak szerint meghatározott vezető végzi el az előzőekben írt 
ellenőrzési és aláírási feladatot. 

 

1.1.2. A főigazgató, az igazgató, a járási hivatalvezetők a főosztályvezetők és az önálló jogállású 
osztályok osztályvezetőinek jelenléti ívét a kormánymegbízott igazolja. 

 

1.2. Az egyedi munkarend kezdeményezésének és megállapításának szabályai 
 

1.2.1. A munkáltatói jogkör gyakorlója 

- a 10 éven aluli gyermeket/gyermekeket nevelő, 
- tartósan beteg gyermeket nevelő, 
- idős szülőt/szülőket, fogyatékkal élő családtagot családjában gondozó 

foglalkoztatott részére – egyéni kérelem alapján – a munkaidő-beosztás szabályait 
(munkarendet) eltérően is engedélyezheti. 

 

1.2.2. A kérelmet a közvetlen munkahelyi vezető részére kell benyújtani, aki annak támogatására 
javaslatot tesz, majd továbbítja azt a munkáltatói jogkör gyakorlója részére. Az engedélyezés 
minden esetben írásban történik. 

 

1.2.3. Az engedély legfeljebb a tárgyév végéig szólhat, azt követően minden évben ismételten 
szükséges írásban kérelmezni. 

 

1.2.4. A jóváhagyott kérelem egy példányát a személyi anyagban el kell helyezni, melyet a 

Humánpolitikai Osztály kezel. 
 

1.2.5. Az engedély iránti kérelem-mintát a 14. függelék tartalmazza. 

 

1.2.6. A felülvizsgálatra vonatkozóan a 15. függelékben meghatározott mintát kell alkalmazni.  
 

2. A részmunkaidőben történő foglalkoztatás kezdeményezésének és elbírálásának szabályai 
 

2.1. A kormánytisztviselő írásban kezdeményezheti a heti 40 órás munkaidejének részmunkaidőre 
történő módosítását. A kezdeményezést közvetlen munkahelyi vezetőjének nyújthatja be,  
amit a járási hivatal állományában lévő kormánytisztviselő esetében a járási hivatalvezető,  
a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egység állományában lévő 
kormánytisztviselő esetében a főosztályvezető/önálló jogállású osztály osztályvezetője véleményez. 
A javaslattal ellátott kérelmeta főosztályvezető/önálló jogállású osztály vezetője továbbítja.  

 

2.2. A részmunkaidőben történő foglalkoztatás vonatkozó eljárásra a Szabályzat III. fejezet 1.1. - 1.7. 

pontjainak rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell. 

 

2.3. A részmunkaidő engedélyezése esetén az érintett részére a Humánpolitikai Osztály elkészíti  
a beosztási okirat módosítását, mely a pénzügyi ellenjegyzés és a munkáltatói jogkör gyakorlója 
általi aláírást követően részére az ügyfélkapun keresztül kerül kézbesítésre. 
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2.4. A fentiek szerint kell eljárni abban az esetben is, ha részmunkaidő került engedélyezésre  
és a tisztviselő ismételten teljes, azaz heti 40 órás foglalkoztatását kezdeményezi. 

 

2.5. Előzőekben foglalt rendelkezéseket alkalmazni kell a Hivatalban foglalkoztatott munkavállalókra is. 
 

3. Az ügyelet és a készenlét szabályai 
 

Az ügyeletre és készenlétre vonatkozóan a Kit. 123. §-ában, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott mindenkor hatályos, az állategészségügyi, 
élelmiszerlánc-biztonsági, környezetvédelmi, természetvédelmi, munkavédelmi, növényvédelmi, 
népegészségügyi feladatkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal által ellátott 
készenléti, ügyeleti szolgálat rendjéről szóló utasításban foglaltakat kell alkalmazni, mely a 

munkavállalókra abban az esetben terjed ki, amennyiben azt az utasítás tartalmazza. 
 

4. A rendkívüli munkaidő elrendelésének szabályai 
 

4.1. A kormánymegbízott, illetve a járási hivatalvezető a kormánymegbízott egyetértésével rendkívüli 
munkavégzést rendelhet el, ha az a Kormány vagy a Hivatal működésével közvetlenül összefüggő 
feladat ellátásához szükséges, illetve ha az a rendkívüli körülményekre tekintettel indokolt. 
A rendkívüli munkavégzés elrendelése a 16. függelék szerinti nyomtatvány kitöltésével 
kezdeményezhető. 

4.2. A rendkívüli munkaidő elrendelésére vonatkozó eljárásra a Szabályzat III. fejezet 1.1. - 1.7. 

pontjainak rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell  

 

4.3. A rendkívüli munkavégzést – lehetőleg 2 munkanappal a rendkívüli munkavégzés tervezett 
időpontja előtt – a 16. vagy a 17. 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 18. függelékben található tájékoztatót is. 
 

4.4. A rendkívüli munkavégzés tényleges időtartamát a jelenléti íven fel kell tüntetni, illetve szerepeltetni 
kell az annak ellentételezéseként igénybevett szabadidőt is. 
A rendkívüli munkavégzés teljesítését az érintett szervezeti egység vezetője a 19. függelékben 

található teljesítésigazoláson igazolja. 
 

4.5. A rendkívüli munkavégzés ellentételezéseként a foglalkoztatottat megillető szabadidő – a Kit. 

124. § (7) bekezdésében, illetve az Mt. 143. §-ában meghatározott határidőn belüli – kiadásáért  
a szervezeti egység vezetője a felelős.  

 

 

4.6. A vezetői álláshelyet betöltő tisztviselő részére elrendelt rendkívüli munkaidő ellentételezéseként a 

Kit. 124. § (5) bekezdésre figyelemmel szabadidő jár, melyet a Kit. 

124. § (7) bekezdésében foglaltak szerint vehet igénybe. 

 

4.7. A vezetői álláshelyet betöltő tisztviselő rendkívüli munkavégzését a kormánymegbízott rendeli el ide 

nem értve a járási hivatal hivatalvezető-helyettesét és osztályvezetőjét, akiknek a járási 
hivatalvezető rendeli el – a kormánymegbízott egyetértése mellett – a rendkívüli munkavégzést. A 
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vezetői álláshelyet betöltő tisztviselő részére elrendelt rendkívüli munkavégzés teljesítésének 
igazolására a kormánymegbízott jogosult, ide nem értve a főosztályok osztályvezetőit, aki 
érintettségében a Szabályzat II. fejezet 4. d) pontra figyelemmel a főosztályvezető, illetve a járási 
hivatal hivatalvezető-helyettesét és osztályvezetőjét, akiknek érintettségében a járási hivatalvezető 

jogosult teljesítésigazolásra. 
 

5. Otthoni munkavégzés (home office) 
 

5.1. A munkáltatói jogkör gyakorlója a foglalkoztatottal a Kit. és a kormányzati igazgatási 
létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait 

érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  
Kit. Vhr.) rendelkezései és a VI. fejezet 5.2. pontjában meghatározottak szerint otthoni 
munkavégzésre irányuló megállapodást köthet. 

 

5.2. Otthoni munkavégzésre irányuló megállapodás kötésére a munkáltatói jogkör gyakorlójának egyedi 
döntése alapján akkor kerülhet sor, ha 

a) a foglalkoztatott álláshelyéhez kapcsolódó, illetve a munkaköri feladatok jellege lehetővé 
teszi,  

b) a foglalkoztatott álláshelyéhez kapcsolódó, illetve a munkaköri feladatainak ellátása 
információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközzel történik,  

c) az otthoni munkavégzés engedélyezését az önálló szervezeti egység vezetője támogatja,  
és a foglalkoztatott álláshelyéhez kapcsolódó, illetve a munkaköri feladatok körében kezelt  
– keletkező, felhasznált, feldolgozott és továbbításra kerülő – adatok védelmére, 
biztonságára vonatkozó követelmények lehetővé teszik azoknak információtechnológiai 
vagy számítástechnikai eszközzel történő továbbítását.  

 

5.3. A VI. fejezet 5.2. pontjában foglalt feltételek fennállása esetén az otthoni munkavégzésre irányuló 
megállapodás megkötését a foglalkoztatott a közvetlen munkahelyi vezetője útján 
kezdeményezheti, aki egyetértése esetén részletes indoklással ellátott feljegyzésben továbbítja  
a kezdeményezést a szervezeti egység vezetőjének, illetve a hivatalvezetőnek, aki továbbítja  
a kérelmet a kormánymegbízott felé. 
A járási hivatal foglalkoztatottjai tekintetében a kormánymegbízott egyetértésével az otthoni 
munkavégzésről a hivatalvezető, a főosztályok, illetve az önálló szervezeti egységként működő 
osztályok tekintetében a szervezeti egységek vezetői egyetértése esetén a kormánymegbízott dönt. 
A foglalkoztatott kezdeményezését a hivatalvezető/közvetlen munkahelyi vezető véleményével 
egyidejűleg kell a Humánpolitikai Osztály részére megküldeni. A kormánymegbízott egyetértése 
esetén a megállapodás – 20. függelék – előkészítéséről a közvetlen munkahelyi vezető 
gondoskodik, melyet megküld a Humánpolitikai Osztály részére. 

 

5.4. Otthoni munkavégzés esetén a foglalkoztatott Hivatallal történő, valamint a feladatellátással 
összefüggő kapcsolattartására a Kit. Vhr. 26. § (2) bekezdésében, továbbá az otthoni 
munkavégzésre irányuló megállapodásban foglaltak az irányadók. A foglalkoztatott elektronikus 
postafiókja és mobiltelefon útján köteles kapcsolattartásra. 

 

5.5. Az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodás megkötését a foglalkoztatottak közvetlen 
munkahelyi vezetője is kezdeményezheti (például rendkívüli veszélyhelyzetben) a munkáltatói 
jogkör gyakorlójánál, mely kezdeményezésnek tartalmaznia kell az érintett foglalkoztatottak nevét,  



23 

a VI. fejezet 5.2. pontjában foglalt feltétel és/vagy feltételek fennállását és a használt informatikai 
rendszereket. 

 

5.6. A foglalkoztatott által elvégzendő feladatok kiadásának rendjét, a feladatok végrehajtásának rendjét, 
határidejét és ellenőrzését az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodás tartalmazza. 

 

5.7. A munkaidő-nyilvántartást a jelenléti íven köteles a foglalkoztatott vezetni, melyet  
a megállapodásban foglaltak szerint kell eljuttatnia a közvetlen munkahelyi vezető részére. 

 

5.8. Otthoni munkavégzés csak a Hivatal által biztosított laptoppal és/vagy mobiltelefonnal történhet.  
A Hivatal által biztosított eszközökön történő otthoni munkavégzés esetén a foglalkoztatott 

fokozottan ügyel arra, hogy az általa használt eszközhöz, illetve az azon tárolt adatokhoz más ne 
férhessen hozzá. Munkavégzés felfüggesztésekor a foglalkoztatott köteles a felhasználói profilját 
zárolni, vagy az informatikai eszközt kikapcsolni, ezzel is megakadályozva az illetéktelen 
hozzáférést. 

 

5.9. Az otthoni munkavégzéssel összefüggésben a munkáltató által megtérítendő költség nem 

számolható el. 
 

5.10. Az otthoni munkavégzésre vonatkozó megállapodás megszüntetését bármelyik fél 
kezdeményezheti írásban, a foglalkoztatottnak a kezdeményezést nem kell indokolnia. 

 

5.11. Az otthoni munkavégzésre vonatkozó megállapodás felmondása iránti kérelmet a foglalkoztatott  
a közvetlen munkahelyi vezetőjénél terjesztheti elő. A közvetlen munkahelyi vezető javaslatával 
együtt továbbítja a kérelmet a munkáltatói jogkör gyakorlója felé. 
 

5.12. Ha a foglalkoztatott feladatait az otthoni munkavégzés keretében nem megfelelően végzi, az otthoni 
munkavégzésre vonatkozó engedélyt a munkáltatói jogkör gyakorlója visszavonja. 

 

 

6. Az alap- és pótszabadság kiadásának és igénybevételének rendje, távollét jelentés rendje 

 

6.1. Szabadság megállapításának rendje 

 

6.1.1. A foglalkoztatottakat tárgyévben megillető szabadság mértékéről történő tájékoztatás a 
Humánpolitikai Osztály feladata, melynek minden év elején, legkésőbb február utolsó napjáig 
tesz eleget (21. függelék). 

 

6.1.2. A kormánytisztviselők alap- és pótszabadság igénybevételére vonatkozóan egyebekben  
a Kit. szabályait kell alkalmazni. A Kit. 155. § (4)-(6) bekezdéseiben meghatározott 
pótszabadság igénybevétele iránti kérelmet a közvetlen munkahelyi vezető útján kell eljuttatni a 
Humánpolitikai Osztályhoz, melyhez a Kit. 155. § (4)-(5) bekezdése esetén csatolni szükséges a 
gyermek (ikergyermekek) születési anyakönyvi kivonatának egyszerű, hitelesített másolatát, a 

Kit. 155. § (6) bekezdése szerinti pótszabadság igénylése esetén pedig a házassági anyakönyvi 
kivonat egyszerű hiteles másolatát. A Kit. 155. § (4)-(6) bekezdése szerinti pótszabadság 
igénybevételére irányuló kérelem mintáját a 22. függelék tartalmazza. 
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6.1.3. A munkavállaló nagyszülő unokája születése esetén öt munkanap pótszabadságot vehet 
igénybe legkésőbb a születést követő második hónap végéig, amelyet kérésének megfelelő 
időpontban kell kiadni. A pótszabadság igénybevétele iránti kérelmet a közvetlen munkahelyi 

vezető útján kell eljuttatni a Humánpolitikai Osztályhoz, melyhez csatolni kell a gyermek 
(ikergyermekek) születési anyakönyvi kivonatának egyszerű, hitelesített másolatát. 

 

6.1.4. A munkavállalók alap- és pótszabadságára egyebekben az Mt. rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

6.2. Szabadságengedély 

 

6.2.1. A foglalkoztatottak részéről a szabadságengedély kitöltése teljeskörűen szükséges, melynek 
mintáját a 23. függelék tartalmazza. 

Az engedélyező csak a teljeskörűen kitöltött szabadságengedélyezést láthatja el aláírásával. 
 

6.2.2. A főigazgató, igazgató, a járási hivatalvezető, főosztályvezető – járási hivatalvezetői  
és főosztályvezetői álláshely betöltetlensége, vagy 30 napot meghaladó tartós távollét miatti 
ellátatlansága esetén a járási hivatalvezető-helyettes és a főosztályvezető kijelölt helyettese –, 

valamint az önálló osztály jogállású szervezeti egység vezetője a 24. függelék szerinti 

nyomtatványon kéri szabadságának engedélyezését. 
 

6.3. Távollét jelentése 

 

6.3.1. A szervezeti egységek vezetői, a járási hivatalvezetők a foglalkoztatottak jelenléti íveiről  
készült 25. függelék szerinti „Összesítő kimutatás” elnevezésű nyomtatványt aláírással ellátva 
eredetben, a szabadságengedélyezés másolatának csatolásával kötelesek megküldeni a 
tárgyhót követő  hónap 10. napig a Humánpolitikai Osztály 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. 

 

6.3.2. A szervezeti egységek vezetői, a járási hivatalvezetők a foglalkoztatottak által leadott 
keresőképtelenség (betegszabadság, táppénz) igazolására szolgáló eredeti dokumentumokat  
az eredeti átvételi elismervényekkel (26. függelék) együtt – a Magyar Államkincstár részére 
történő mielőbbi továbbítás érdekében – a rendelkezésükre állást követően haladéktalanul 
kötelesek a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére megküldeni. 

 

6.3.3. A szervezeti egységek vezetői, a járási hivatalvezetők a foglalkoztatottak munkából való 
távolmaradásáról a 27. függelék szerinti „Jelentés a munkából való távolmaradásról” elnevezésű 
nyomtatványon rögzítik azon foglalkoztatottak névsorát, akik távollétük igazolásaként orvosi 

igazolást (táppénzes papírt) nem adtak le és nem álltak munkába valamint nem kértek 
szabadságot 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 a felelős. 

 

6.3.4. A főosztályok/önálló jogállású osztályok foglalkoztatottjai által kitöltött, és a szervezeti egység 
vezetője által aláírt jelenléti íveket a hozzájuk kapcsolt eredeti szabadságengedélyezéssel  
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a Humánpolitikai Osztály köteles megőrizni a tárgyévet követő 5 évig, a járási hivatal 
foglalkoztatottjai által kitöltött és a vezető által aláírt jelenléti íveket és a hozzájuk kapcsolt 
eredeti szabadságengedélyezést a járási hivatalok kötelesek megőrizni a tárgyévet követő  
5 évig. 
A foglalkoztatottak szabadságengedélyezésének tőpéldányait a Humánpolitikai Osztály őrzi  
5 évig. 
 

7. A tárgyévben igénybe nem vett szabadságról szóló tájékoztatás rendje 

 

7.1. A tárgyévben igénybe nem vett szabadság esetén a tárgyévet követően legkésőbb február utolsó 
napjáig a Humánpolitikai Osztály írásban tájékoztatja a foglalkoztatottat az előző évben igénybe 
nem vett alap- és pótszabadságról. 

 

7.2. A Hivatal és a munkavállaló az Mt. 123. § (6) bekezdésében foglalt lehetőséggel élve 
megállapodhat abban, hogy az Mt. 117. §-a szerinti szabadságot az esedékesség évét követő év 
végéig adja ki a Hivatal. 

 

8. A fizetés nélküli szabadság kezdeményezésének és engedélyezésének rendje 

 

8.1. A fizetés nélküli szabadságot a kormánytisztviselő kérelmére a Kit. 131. § és 157. §-a,  

a munkavállaló részére az Mt. 128. § és 130-131. §-ai szerinti esetekben a munkáltatói jogkör 
gyakorlója engedélyezi. 

 

8.2. A foglalkoztatott írásban kezdeményezheti a fizetés nélküli szabadság engedélyezését, illetve  
az engedélyezett fizetés nélküli szabadság módosítását/megszüntetését. 
A kezdeményezést a szervezeti egység vezetője részére nyújthatja be, amelyet a járási hivatal 
állományában lévő foglalkoztatott esetében a járási hivatalvezető, a kormánymegbízott által 
közvetlenül vezetett szervezeti egység állományában lévő foglalkoztatott esetében  
a főosztályvezető/osztályvezető véleményez. A szervezeti egység vezetője a javaslatával ellátott 
kérelmet továbbítja a Humánpolitikai Osztály felé. 

 

8.3. A fizetés nélküli szabadság engedélyezése/módosítása/megszüntetése esetén az érintett 
foglalkoztatott részére a Humánpolitikai Osztály elkészíti a szükséges iratot, mely a munkáltatói 
jogkör gyakorlója általi aláírást követően az érintett részére ügyfélkapun keresztül kerül 
kézbesítésre. 

 

9. Tanulmányi munkaidő-kedvezmény 

 

9.1. A kormánytisztviselőt a Kit. 93. § (2) bekezdésének g) pontja, a munkavállalót az Mt. 55. §  
(1) bekezdés g) pontja alapján megillető munkavégzés alóli, tanulmányi célú mentesítést  
a foglalkoztatott – közvetlen munkahelyi vezetőjén keresztül – írásban kezdeményezi 
főosztályvezetőnél/önálló jogállású osztály vezetőjénél/járási hivatal vezetőjénél. 
A főosztályvezető/önálló jogállású osztály vezetője a kérelmet továbbítja a munkáltatói jogkör 
gyakorlója részére javaslatával ellátva. 

 

9.2. A mentesítést a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban engedélyezi, melyet a foglalkoztatott  
a jelenléti íven köteles szerepeltetni. 
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9.3. A kormánytisztviselőt – írásbeli (28. függelék) kérelmében megjelölt napokon – a vizsga napját 
megelőzően a munkáltatói jogkör gyakorlója mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól: 

a) ügykezelői alapvizsgához 2 munkanapra; 

b) közigazgatási alapvizsgához 2 munkanapra; 

c) közigazgatási szakvizsgához 2 munkanapra; 

d) építésügyi vizsgához 2 munkanapra; 

e) anyakönyvi szakvizsgához 2 munkanapra; 

f) kormányablak ügyintéző vizsga 2 munkanapra; 

mely mentesítés ideje alatt illetményre jogosult. 
 

A mentesített napok nem foglalják magukba az ügykezelői alapvizsgára, valamint a közigazgatási 
alapvizsgára felkészítő tanfolyam idejét és a vizsga napját. A fentiekben nem említett vizsgák 
esetében a munkáltatói jogkör gyakorlója egyedileg méltányossági alapon legfeljebb 2 munkanapra 

mentesítést adhat (feltéve, hogy nevezettel nincs tanulmányi szerződés a kérelemben megjelölt 
vizsgát érintően, vagy a vizsgára vonatkozóan a Szabályzat, jogszabály nem állapít meg 
mentességet). 

 

10. A rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alóli, a Kit. 93. § (2) bekezdése szerinti 
mentesülés szabályai 

 

10.1. A foglalkoztatott a különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt 
indokolt távollét időtartamára, a munkáltatói jogkör gyakorlójának engedélye alapján, illetve a 

jogszabály szerinti örökbefogadás előkészítése időszakában – az örökbe fogadható gyermekkel 
történő személyes találkozás céljából –. mentesül a munkavégzési kötelezettség alól. A Kit.         

135. § (2) bekezdése alapján a kormánytisztviselő, illetve az Mt. 146. § (2) bekezdése alapján az 
érintett munkavállaló és a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapodhatnak abban, hogy a 
foglalkoztatott a teljes illetményét, vagy munkabérét, vagy annak bizonyos százalékát kapja, illetve 
abban is, hogy díjazás számára nem jár. 

 

10.2. Ha a foglalkoztatott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítését kezdeményezi, a kérelemben 
meg kell jelölnie annak pontos indokát, időtartamát, valamint a mentesítés időtartamára esetlegesen 
igényelt díjazást. A kérelmet a főosztályvezető/járási hivatalvezető/önálló jogállású osztály vezetője 
javaslatával ellátva küldi meg a Humánpolitikai Osztály részére, amely gondoskodik a szükséges 
munkáltatói intézkedés előkészítéséről. 

 

10.3. A foglalkoztatott – írásbeli kérelmére – a hozzátartozója halálakor biztosított rendelkezésre állási, 
valamint munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli 2 munkanapra történő mentesítésen felül 
további 1 munkanapra mentesül a rendelkezésre állási, valamint munkavégzési kötelezettség 
teljesítése alól (28. függelék), mely időtartamra illetmény/munkabér illeti meg. 
A foglalkoztatott a mentesítést haladéktalanul, de legkésőbb a halálesettől számított 1 hónapon 
belül veheti igénybe és köteles megküldeni a halotti anyakönyvi kivonat másolatát. 

 

10.4. A kormánytisztviselő a Kit.-ben, a Kit. végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint  
az e szabályzatban meghatározott időtartamra mentesíthető a munkavégzési kötelezettség alól  
a gyermekvállalással összefüggő vizsgálatok időtartamára, amelybe beleszámít a vizsgálatra  
utazás és a munkahelyre történő visszautazás időtartama is. 
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A mentesítés iránti kérelmet a főosztályvezető/járási hivatalvezető/önálló jogállású osztály vezetője 
terjeszti fel a Humánpolitikai Osztály felé, amely gondoskodik a szükséges munkáltatói intézkedés 
előkészítéséről. 
 

11. Alkotói szabadság biztosítása 

 

11.1. A kormánytisztviselőnek a szabadságon felüli 15 nap fizetett alkotói szabadság igénybevételére 
irányuló kérelmét a Humánpolitikai Osztály részére kell benyújtani a 29. függelék szerinti 

nyomtatványon. A 15 nap fizetett alkotói szabadság a kormánytisztviselő álláshelyén ellátandó 
feladathoz kapcsolódó, vagy a Hivatal hatáskörébe utalt feladatai ellátását segítő képzettség, 
szakképzettség, végzettség, szakvizsga, valamint tudományos fokozat megszerzése céljából 
igényelhető ide nem értendő a közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga, ügykezelői 
alapvizsga, titkos ügykezelői alapvizsga, valamint az anyakönyvi szakvizsga, építésügyi vizsga. 

 

11.2. A VI. fejezet 11.1 pontjában írt alkotói szabadságot négyévente egyszer a Kit. 151. §  
(18) bekezdésében meghatározott 15 napos mértékben lehet kérelmezni. 

 

11.3. A VI. fejezet 11.1 pontjában írt alkotói szabadságot a járási hivatal állományába tartozó 
kormánytisztviselő esetében a kormánymegbízott egyetértésével engedélyezheti a járási 
hivatalvezető. 

 

11.4. A közvetlen munkahelyi vezetőjének támogatása, és a járási hivatalvezető szöveges indokolással 

ellátott támogatása szükséges az alkotói szabadság engedélyezéséhez A szöveges indokolásnak ki 

kell terjednie arra, hogy miért javasolja az alkotói szabadság biztosítását.  
A munkáltatói jogkör gyakorlója által engedélyezett 15 nap alkotói szabadságot egybefüggően  
kell igénybe venni. 

 

11.5. Nem engedélyezhető fizetett alkotó szabadság azon képzettség, szakképzettség, végzettség, 
szakvizsga, tudományos fokozat megszerzésére, amelyre vonatkozóan a Hivatal tanulmányi 
szerződést kötött a kormánytisztviselővel. 

 

 

VII. 

A TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS KORMÁNYTISZTVISELŐ ÁLTALI 
KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK RENDJE 

 

1. A kormánytisztviselő a tárgyévben egyszer kezdeményezheti teljesítményértékelését – a szervezeti 

egység vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett – az értékelő vezetőjénél.. 
 

2. Az értékelő vezető, a Kit. 96. §-ban meghatározottak szerint végez teljesítményértékelést, mely 
teljesítményértékelés során a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatott kormánytisztviselők 
teljesítményértékeléséről szóló 89/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadóak, az 
alábbiak szerint: 

- a TÉR rendszerben elkészített értékelő lap 1 példányban kerül kinyomtatásra, melyet  
az értékelő vezető nyomtatási záradékkal lát el; 

- a főosztályvezetők, az önálló jogállású osztályok vezetői, valamint a járási hivatalvezetők  
a záradékkal ellátott értékelő lapot szervezeti egységenként összegyűjtve haladéktalanul, vagy 
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kormánymegbízott erre irányuló megkeresésében szereplő határidőn belül továbbítják  
a Humánpolitikai Osztály részére a személyi anyagban történő elhelyezés céljából; 

-  az igazgatót a főigazgató, a főigazgatót a kormánymegbízott teljesítményértékeli. 
 

3. A Hivatal a kormánytisztviselők teljesítményértékelése során a kormányzati igazgatási szerveknél 
foglalkoztatott kormánytisztviselők teljesítményértékeléséről szóló 89/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet  
4. §-ában meghatározott kiválósági elemeket alkalmazza, melyen felül további kiválósági elemeket 
nem alkalmaz. 

 

 

VIII. 

AZ ILLETMÉNY ÉS AZ ILLETMÉNYEN FELÜLI JUTTATÁSOK, KEDVEZMÉNYEK, 
TÁMOGATÁSOK SZABÁLYAI 

 

1. Az írásbeli dicséretre való felterjesztés rendje, elbírálásának szempontjai és szabályai 
 

Az érdemelismerésként írásbeli dicséretre való felterjesztés rendjét, elbírálásának szempontjait  
és szabályait külön kormánymegbízotti utasítás tartalmazza. 

 

1.1. Munkavállaló jutalmazása 

 

1.1.1. A Hivatalnál munkaviszonyban álló munkavállaló jutalomban részesül, amennyiben a Hivatalnál, 
vagy annak jogelőd szervénél az alábbiakban meghatározott ideje áll munkaviszonyban: 

- 10 év munkaviszony esetében 1 havi munkabérének megfelelő összegben; 
- 15 év munkaviszony esetében 2 havi munkabérének megfelelő összegben; 
- 20 év munkaviszony esetében 3 havi munkabérének megfelelő összegben; 
- 25 év munkaviszony esetében 4 havi munkabérének megfelelő összegben; 
- 30 év munkaviszony esetében 5 havi munkabérének megfelelő összegben; 
- 35 év munkaviszony esetében 6 havi munkabérének megfelelő összegben; 
- 40 év és minden e fölötti 5 évenkénti munkaviszony esetén 7 havi munkabérének 

megfelelő összeg. 
 

1.1.2. A VIII. fejezet 1.1.1. pontja alkalmazása szempontjából munkaviszonyban töltött időnek minősül  
a Hivatalnál, vagy annak jogelőd szervénél megszerzett valamennyi jogviszony (például: 
munkaviszony, köztisztviselői jogviszony, állami szolgálati jogviszony, stb.), amennyiben  
a jogviszonyok folytatólagosan követték egymást. 

 

1.1.3. A munkavállaló jutalma a VIII. fejezet 1.1.1. pontja szerinti munkaviszonyban töltött idő 
betöltésének a napján esedékes. A jutalomra való jogosultság külön kérelem nélkül  
a Humánpolitikai Osztály által készített munkáltatói irat alapján illeti meg a munkavállalót. 
A jutalom kifizetéséről a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály gondoskodik a jutalom 
megállapítására vonatkozó – munkáltatói jogkör gyakorlója által aláírt – munkáltatói intézkedés 
alapján, legkésőbb annak kézhezvételét követő 10 munkanapon belül. 

 

1.1.4. Amennyiben a munkavállaló legkésőbb a munkaviszony megszűnésének időpontjában 
nyugdíjasnak minősül, továbbá legalább a VIII. fejezet 1.1.1. pontjában írt 
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- 25 éves munkaviszonnyal rendelkezik, úgy a 30 éves munkaviszony esetében járó  
5 havi jutalmat; 

- 30 éves munkaviszonnyal rendelkezik, úgy a 35 éves munkaviszony esetében járó  
6 havi jutalmat; 

- 35 éves munkaviszonnyal rendelkezik, úgy a 40 éves munkaviszony esetében járó  
7 havi jutalmat a jogviszony megszűnésekor részére ki kell fizetni. 

 

1.2. Teljesítmény elismerés 

 

1.2.1. A kormánytisztviselő teljesítmény elismerésben részesíthető a Kit. 142. §-ában és a Kit. Vhr.  
29. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén. 

 

1.2.2. A teljesítmény elismerés adományozását a főosztály/önálló jogállású osztály állományába 
tartozó kormánytisztviselő esetében a szervezeti egység vezetője kezdeményezheti az 
elismerés mértékére tett javaslattal együtt a 30. függelék szerinti nyomtatványon a munkáltatói 
jogkör gyakorlójánál, melyet másolatban meg kell küldeni a Humánpolitikai Osztály részére. 
Főosztályvezető/önálló jogállású osztály vezetője esetében a teljesítmény elismerést  
a főigazgató kezdeményezheti az elismerés mértékére tett javaslattal együtt a 30. függelék 

szerinti nyomtatványon a kormánymegbízottnál. 
 

1.2.3. A járási hivatal állományába tartozó kormánytisztviselő esetében a közvetlen munkahelyi vezető 
kezdeményezi a járási hivatalvezetőnél a teljesítmény elismerés adományozását a 30. függelék 

szerinti nyomtatványon. A járási hivatalvezető a kezdeményezést támogató/nem támogató 
javaslatával együtt megküldi a kormánymegbízott részére, másolatban pedig a Humánpolitikai 
Osztály részére. A járási hivatalvezető, illetve betöltetlen járási hivatalvezetői álláshely vagy a 
járási hivatalvezető tartós távolléte esetében a járási hivatalvezető-helyettes részére a 
főigazgató kezdeményezi a teljesítmény elismerés adományozását a 30. függelék szerinti 

nyomtatványon a kormánymegbízottnál. 
 

1.2.4. A teljesítményelismerés kezdeményezésre vonatkozó eljárásra a Szabályzat III. fejezet 1.1. - 

1.7. pontjainak rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 
 

1.2.5. A teljesítmény elismerés adományozására évente kétszer kerülhet sor, mely pénzbeli juttatás  
a kormánytisztviselő részére bankszámlára történő utalás útján kerül kifizetésre, melyről  
a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály gondoskodik. 

 

1.3. Motivációs elismerés 

 

1.3.1. A kormánytisztviselő motivációs elismerésben részesíthető a Kit. 143. §-ában és a Kit. Vhr.  
30. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén. 

 

 

1.3.2. A motivációs elismerés adományozását a főosztály/önálló jogállású osztály állományába tartozó 
kormánytisztviselő esetében a szervezeti egység vezetője kezdeményezheti az elismerés 
mértékére tett javaslattal együtt a 30. függelék szerinti nyomtatványon a kormánymegbízottnál, 
melyet másolatban meg kell küldeni a Humánpolitikai Osztály részére. Főosztályvezető/önálló 
jogállású osztály vezetője esetében a főigazgató kezdeményezheti az elismerés mértékére tett 

javaslattal együtt a 30. függelék szerinti nyomtatványon a kormánymegbízottnál. 
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1.3.3. A járási hivatal állományába tartozó tisztviselő esetében a szervezeti egység vezetője 
kezdeményezi a járási hivatalvezetőnél a motivációs elismerés adományozását a 30. függelék 

szerinti nyomtatványon. 
A járási hivatalvezető a kezdeményezést támogató/nem támogató javaslatával együtt megküldi  
a kormánymegbízott részére, másolatban pedig a Humánpolitikai Osztály részére. A járási 
hivatalvezető, illetve betöltetlen járási hivatalvezetői álláshely vagy a járási hivatalvezető tartós 
távolléte esetében a járási hivatalvezető-helyettes részére a főigazgató kezdeményezi a 
motivációs elismerés adományozását a 30. függelék szerinti nyomtatványon a 
kormánymegbízottnál. 

  

 

1.3.4. A motivációs elismerés kezdeményezésre vonatkozó eljárásra a Szabályzat III. fejezet 1.1. - 1.7. 

pontjainak rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.    
 

1.3.5. A motivációs elismerés adományozására évente kétszer kerülhet sor, mely pénzbeli juttatás  
a kormánytisztviselő részére bankszámlára történő utalás útján kerül kifizetésre, melyről  
a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály gondoskodik. 

 

2. A célhoz köthető feladat és a céljuttatás megállapításának szabályai 
 

2.1. A kormánymegbízott, valamint a kormánymegbízott egyetértésével a járási hivatalvezető rendkívüli, 
célhoz köthető feladatot állapíthat meg a foglalkoztatott részére, amelynek teljesítése  
az álláshelyhez tartozó feladat ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja  
(a továbbiakban: célfeladat). 

 

2.2. A kormánymegbízott, valamint a kormánymegbízott egyetértésével a járási hivatalvezető  
a célfeladat eredményes végrehajtásáért – a foglalkoztatott illetményén, illetve munkabérén felül, 
írásban, a célfeladat megállapításakor – céljuttatást határoz meg a megállapított személyi juttatások 
előirányzatán belül. 

 

2.3. A célfeladat megállapítását– a szervezeti egység vezetője, a járási hivatalvezető kezdeményezheti 
a kormánymegbízottnál a feladat részletezésével, a célfeladat teljesítésigazolás módjának, 
határidejének, illetve összegének megjelölésével. A kormánymegbízott egyetértése esetén a 
munkáltatói intézkedést a Humánpolitikai Osztály készíti elő a Szabályzat 31. függeléke alapján. 
Az elvégzett munkát a célfeladat megállapításáról szóló dokumentumban megjelölt vezető írásban 
igazolja, és ezt követően kerül sor a Szabályzat 32. függeléke szerint megküldött teljesítésigazolás 
alapján a céljuttatás számfejtésére és kifizetésére a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály által. 

 

2.4. A célfeladat megállapítás kezdeményezésre vonatkozó eljárásra a Szabályzat III. fejezet 1.1. - 1.7. 

pontjainak rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell. 
 

2.5. A kormánytisztviselők/munkavállalók számára szervezeti innovációs célok megvalósítása 
érdekében a kormánymegbízott belső pályázatot írhat ki célfeladatként, melynek során a 
célfeladatokra vonatkozó – fentiekben rögzített – szabályokat kell alkalmazni.  
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3. A tanulmányi jellegű támogatások igénylésének és elbírálásának rendje 

 

3.1. A kormánymegbízott tanulmányi szerződést köthet a Hivatalnál foglalkoztatási jogviszonyban álló 
kormánytisztviselővel, munkavállalóval (a továbbiakban együtt: képzésben résztvevő). 

 

3.2. A tanulmányi szerződés keretében a Hivatal vállalja, hogy biztosítja – a Kit., illetve az Mt. vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelően – a tanulmányok elvégzéséhez szükséges tanulmányi szabadidőt. 

 

3.3. A tanulmányi szerződésben minden esetben meg kell határozni azt az időtartamot, amely alatt  
a képzésben résztvevő vállalja, hogy foglalkoztatási jogviszonyát a Hivatalnál fenntartja. 
Amennyiben a foglalkoztatott – a tanulmányi szerződésben rögzített időtartamon belül, vagy a 
képzés időtartamán belül – foglalkoztatotti jogviszonyát megszünteti, úgy  
az addig biztosított valamennyi támogatás időarányos visszatérítésére köteles. A visszatérítési 
kötelezettség alól – egyedi döntés alapján – a kormánymegbízott adhat mentességet. 

 

3.4. Tanulmányi szerződés megkötésére irányuló kérelemmel a képzésben résztvevő írásban fordulhat 
a kormánymegbízott felé, a kérelemhez mellékelni szükséges a szervezeti egység vezetőjének/a 

járási hivatal vezetőjének véleményét, ajánlását is. 
 

3.5. A tanulmányi szerződés megkötése a munkáltatót nem kötelezi arra, hogy a képesítés 
megszerzését követően a képzésben résztvevő számára a megszerzett képesítésének megfelelő 
álláshelyet biztosítson. 

 

3.6. A kormánymegbízott át nem ruházható jogkörében, a jelen Szabályzattól eltérő, egyedi feltételekkel 
is köthet tanulmányi szerződést. 

 

3.7. A tanulmányi szerződésben megállapított támogatások különösen az alábbiak lehetnek: 
- önköltség átvállalása; 

- vizsgadíj átvállalása; 

- szállásköltség átvállalása; 
- utazási költségtérítés/hivatali gépjármű biztosítása; 

- tanulmányi szabadidő biztosítása; 
- tankönyvek árának megtérítése. 

 

3.8. A tanulmányi szerződésben biztosított támogatások a Hivatal nevére kiállított számlák alapján 
kerülnek megtérítésre. 

 

3.9. Nem köthető tanulmányi szerződés jogszabály alapján járó kedvezmények biztosítására, továbbá  
ha a tanulmányok elvégzésére a munkáltató kötelezte a képzésben résztvevőt. 

 

4. A lakhatási jellegű támogatások igénylésének és elbírálásának rendje 

 

A lakhatási jellegű támogatások igénylésének és elbírálásának rendje külön kormánymegbízotti 
utasításban kerül szabályozásra. 
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5. Az egyéb szociális jellegű támogatások, költségtérítések igénylésének és elbírálásának rendje 

 

Az egyéb szociális jellegű támogatások, költségtérítések a Hivatal éves költségvetésében 
meghatározott keretösszeg erejéig biztosíthatók, illetve biztosítandók, melyek az alábbiak lehetnek: 

a) költségtérítések 

- napi munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés, 
- gépjárművel történő munkába járási költségtérítés, 
- bankszámla-hozzájárulás, 
- 50%-os utazási kezdemény; 

b) szociális juttatások 

- visszatérítendő krízistámogatás, 
- visszatérítendő temetési támogatás, 
- illetmény- vagy munkabérelőleg, 
- kegyeleti ellátás; 

c) családok támogatása 

- családalapítási támogatás gyermek születése esetén, 
- iskolakezdési támogatás, 
- gyermeknevelési támogatás; 

d) egészségügyi juttatások 

- természetben nyújtott egészségügyi ellátás 

 

6. Költségtérítések 

 

6.1. Napi munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés 

 

6.1.1. A munkába járás helyközi utazási költségtérítésének engedélyezésére a foglalkoztatott munkába 
állásakor, vagy lakóhelyének változásakor, vagy kérelmére egyéb indokolt esetben kerülhet sor. 

 

6.1.2. A Hivatal megtéríti a munkába járást szolgáló bérlettel, vagy menetjeggyel való elszámolás 
ellenében azok díjának 86%-át, ha a foglalkoztatott 

a) az országos közforgalmú vasút 2. osztályán, vagy 

b) a helyközi díjszabással közlekedő távolsági autóbuszon utazik. 
 

6.1.3. 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. Amennyiben a munkába járáshoz szükséges 
bérlet online módon kerül megvásárlásra a közlekedési költségtérítés kifizetésére a Hivatal 
nevére kiállított számla és a vásárláskor kapott elektronikus levélben megküldött pdf formátumú 
bérlet Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályra történő leadását követően átutalással kerül sor. 
 

Az igénylésre és elszámolásra vonatkozóan egyebekben a mindenkori hatályos 

kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés, az utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló 
kormánymegbízotti utasításban foglaltakat kell alkalmazni. 
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6.2. Gépjárművel történő napi munkába járás költségtérítése 

 

6.2.1. A foglalkoztatott részére a helyközi munkába járáshoz – írásban benyújtott kérelmére, illetve  
a kormánymegbízott engedélye alapján – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvényben 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, vagy 

b) a foglalkoztatott munkarendje miatt tömegközlekedési eszközt nem, vagy csak hosszú 
várakozással tudna igénybe venni, vagy 

c) a foglalkoztatott mozgáskorlátozottsága, vagy egyéb egészségügyi okok miatt nem, vagy 
csak jelentős nehézségek árán képes tömegközlekedési eszközzel közlekedni. 

 

6.2.2. A munkavégzéssel nem érintett napokra költségtérítés nem számolható el. A költségtérítés 
kifizetéséről a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály gondoskodik. Az igénylésre és elszámolásra 
vonatkozóan egyebekben a mindenkori hatályos kötelezettségvállalás, az ellenjegyzés,  
az utalványozás és érvényesítés rendjéről szóló kormánymegbízotti utasításban foglaltakat kell 
alkalmazni. 

 

6.2.3. Egy foglalkoztatott csak egy féle jogcímen jogosult a munkába járással kapcsolatban felmerült 
költségeinek megtérítésére a VIII. fejezet 6.1. vagy a 6.2. pontjaiban foglaltak közül. 

 

6.3. Bankszámla-hozzájárulás 

 

6.3.1. A Kit. 137. § (2) bekezdése, illetve az Mt. 158. § (3) bekezdése alapján a fizetési számlához 
kapcsolódóan a foglalkoztatott havonta a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott 
összegű bankszámla-hozzájárulásra jogosult, mely juttatás a foglalkoztatott adó- és 
járulékköteles bevétele. 

 

6.3.2. Időarányosan jogosult bankszámla-hozzájárulásra a Hivatallal év közben jogviszonyt létesítő,  
a 30 napot meghaladó tartós távollét után munkába álló foglalkoztatott, illetve akinek jogviszonya 

év közben szűnt meg. 
 

6.3.3. 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. 

 

6.4. 50%-os utazási kezdemény 

 

6.4.1. A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. 

rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő foglalkoztatott jogosult utazási utalványra, 
melyet tárgyévre vonatkozóan a Humánpolitikai Osztály állít ki és a munkáltatói jogkör  
gyakorlója ír alá. 
A kormánytisztviselő akkor jogosult a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről 
szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti kedvezményre jogosító 
utazási utalványra, ha legalább egyéves kormányzati szolgálati jogviszonnyal rendelkezik. 
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6.4.2. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben jön létre, illetve a jogosultságot év közben 
szerzi, az utazási utalvány által biztosított kedvezményes alkalmakra időarányosan jogosult. 

 

6.4.3. Amennyiben a jogviszony a hónap 1. és 15. napja között jön létre, az adott hónapot is 
jogosultsági hónapnak kell tekinteni, azonban ha a jogviszony a hónap 16. és utolsó napja között 
jön létre, csak az azt követő hónaptól kezdődően kell számítani az időarányos jogosultságot. 

 

6.4.4. 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. 

 

6.4.5. 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. 

 

6.4.6. Az év közben jogviszonyt létesítők esetében – amennyiben a jogosultság fennáll –, illetve  

a jogosultságot év közben szerzők esetében az utazási utalványt kérelmükre kell kiállítani. 
 

7. Szociális juttatások 

 

7.1. Krízistámogatás, temetési támogatás 

 

7.1.1. Visszatérítendő krízistámogatás 

 

7.1.1.1. A Hivatal kormánytisztviselője/munkavállalója – kérelmére – visszatérítendő 
krízistámogatásban részesíthető a Kit. Vhr. 68. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban foglalt 

esetekben. 

 

7.1.1.2. A krízistámogatásban részesítés feltétele, hogy a kérelmező háztartásában az egy főre eső 
jövedelem ne haladja meg a Kit. Vhr. 68. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket.  
A Kit. Vhr. 68. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó jövedelemmel 
rendelkező foglalkoztatott csak kivételes esetben a kormánymegbízott jóváhagyása esetén 
részesíthető visszatérítendő krízistámogatásban, feltéve, hogy rászorultságát igazolja  
és a szervezeti egység vezetője javasolja a támogatás megállapítását. 

 

7.1.1.3. A krízistámogatás iránti kérelmet a 33. függelék szerinti nyomtatványon a Hivatal Szociális 
Bizottságához (a továbbiakban: Szociális Bizottság) kell benyújtani a szervezeti egység 
vezetőjének, a járási hivatal vezetőjének javaslatával ellátva, melyhez csatolni kell a kérelem 
indokát alátámasztó iratok, igazolások másolatait. A kérelmezőnek a nyomtatványon minden 
esetben meg kell jelölnie annak pontos indokát és a kért összeget.  
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7.1.1.4. A krízistámogatás visszafizetésének határideje legfeljebb 2 év. A futamidőt a kérelmező 
jövedelmi viszonyait figyelembe véve kell meghatározni, melynek során a kérelmező erre 
vonatkozó kérése is irányadó. 

 

7.1.1.5. A Szociális Bizottság – az eset összes körülményeit figyelembe véve – tesz javaslatot  

a kormánymegbízott részére a támogatás mértékére, a futamidőre és a havi törlesztő részlet 
összegére vonatkozóan. 

 

7.1.1.6. A kormánymegbízott döntéséről a Szociális Bizottság értesíti a kérelmezőt, a megítélt 
visszafizetendő krízistámogatás átutalásáról a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 
gondoskodik a részére megküldött határozat alapján. 

 

7.1.1.7. A visszatérítendő krízistámogatás összege legfeljebb a Kit. Vhr. 70. § (1) bekezdésében 
meghatározott összeg, ennél magasabb összeget különös méltánylást érdemlő esetben a 
kormánymegbízott hagyhat jóvá. 

 

7.1.1.8. Amennyiben a krízistámogatásban részesített kormánytisztviselő/munkavállaló jogviszonya 
megszűnik, illetve megszüntetésre kerül, úgy a kormánytisztviselő/munkavállaló köteles  
a jogviszonyának megszűnését megelőzően a részére folyósított krízistámogatást  
egyösszegben visszafizetni. Amennyiben az egyösszegű visszatérítésre nincs lehetőség,  
a még fennálló tartozás összege az elszámoltató lapon feltüntetésre kerül, melynek 
levonásáról a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály gondoskodik. 

 

7.1.2. Visszatérítendő temetési támogatás 

 

7.1.2.1. A Kit. Vhr. 68. § (1) bekezdés d) pontja szerinti közeli hozzátartozó halála esetén temetési 
támogatásban részesíthető a kormánytisztviselő/munkavállaló, ha a temetés költségeit részben 
vagy egészben ő fedezte, és háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg  

a Kit. Vhr. 68. § (2) bekezdésében meghatározott összeget. Ennél magasabb egy főre eső 
jövedelemmel rendelkező kormánytisztviselő csak kivételes esetben, a kormánymegbízott 
jóváhagyása esetén részesíthető temetési támogatásban, feltéve, hogy rászorultságát igazolja 
és a szervezeti egység vezetője, a járási hivatal vezetője javasolja a támogatás megállapítását. 

 

7.1.2.2. A temetési támogatás iránti kérelmet a 34. függelék szerinti nyomtatványon a Szociális 
Bizottsághoz kell benyújtani a közvetlen munkahelyi vezető javaslatával ellátva, melyhez 
csatolni kell a kérelem indokát alátámasztó iratok, igazolások másolatait. 

 

7.1.2.3. A kérelmezőnek a nyomtatványon minden esetben meg kell jelölnie a kért összeget, valamint  
a temetési támogatás iránti kérelemhez csatolni kell: 

a) a halotti anyakönyvi kivonat másolatát; 
b) a temetés költségeiről – a kérelmező nevére kiállított – számla/számlák másolatát; 
c) a háztartásban egy főre eső jövedelem megállapítását alátámasztó jövedelem-

igazolásokat. 
 

7.1.2.4. A temetési támogatás mértéke a Kit. Vhr. 70. § (1) bekezdésében meghatározott összeget  
nem haladhatja meg, valamint nem lehet több mint a kérelmező nevére kiállított számlán 
feltüntetett összeg. 
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7.1.2.5. A temetési támogatás visszafizetésének határideje legfeljebb 2 év lehet. A futamidőt a 
kérelmező jövedelmi viszonyait figyelembe véve kell meghatározni, melynek során a kérelmező 
erre vonatkozó kérése is irányadó. 

 

7.1.2.6. A Szociális Bizottság – az eset összes körülményeit figyelembe véve – tesz javaslatot  

a kormánymegbízott részére a temetési támogatás összegére, a futamidőre és a havi törlesztő 
részlet összegére vonatkozóan. 

 

7.1.2.7. A kormánymegbízott döntéséről a Szociális Bizottság értesíti a kérelmezőt, a megítélt temetési 
támogatás átutalásáról a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály gondoskodik a részére 
megküldött határozat alapján. 

 

7.1.2.8. Amennyiben a temetési támogatásban részesített kormánytisztviselő/munkavállaló jogviszonya 
megszűnik, illetve megszüntetésre kerül, úgy a kormánytisztviselő/munkavállaló köteles  
a jogviszonyának megszűnését megelőzően a részére folyósított temetési támogatást 
egyösszegben visszafizetni. Amennyiben az egyösszegű visszatérítésre nincs lehetőség,  
a még fennálló tartozás összege az elszámoltató lapon feltüntetésre kerül, melynek 
levonásáról a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály gondoskodik. 

 

7.2. Illetmény- vagy munkabérelőleg  
 

7.2.1. A kormányzati szolgálati jogviszonyban álló a Kit. Vhr. 76. § (1) bekezdésében foglalt 
feltételeknek történő megfelelés esetén illetményelőleget igényelhet, a munkaviszonyban álló 

munkabérelőleget pedig akkor, ha legalább 6 hónapja foglalkoztatási jogviszonyban áll a 
Hivatallal. 

 

7.2.2. Nem igényelhet illetményelőleget, munkabérelőleget az, akinél a levonás feltételei  
nem biztosítottak, így a gyes, gyed, fizetés nélküli szabadság idejére. 

 

7.2.3. Az illetményelőleg/munkabérelőleg iránti kérelmet a 35. függelék szerinti nyomtatványon kell 
benyújtani a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére. 
Az illetményelőleget/munkabérelőleget a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály havi egyenlő 
részletekben, kamatmentesen vonja le a foglalkoztatott illetményéből/munkabéréből.  

 

7.2.4. A levonás összege a havi illetmény/munkabér 33%-át nem haladhatja meg, ennek 
figyelembevételével kell az illetményelőleg maximális összegét meghatározni. 
Az illetményelőlegek az engedélyezést követően folyamatosan kerülnek kifizetésre. 

 

7.2.5. Az illetményelőleg összege kormányzati szolgálati jogviszonyban álló esetében legfeljebb  
a Kit. Vhr. 78. §-ában meghatározott összeg lehet, a munkabérelőleg összege  
a munkaviszonyban álló esetében legfeljebb a havi bruttó bére 150%-ának megfelelő összeg 
lehet. 

 

7.2.6. Nem nyújtható újabb illetményelőleg/munkabérelőleg mindaddig, míg a foglalkoztatottnak 
visszafizetetlen illetményelőlege/munkabérelőlege van. 
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7.3. Kegyeleti ellátás 

(a közszolgálat halottjává nyilvánítás rendje és a közszolgálat halottjává nyilvánított személy 
temetési költségei átvállalásának rendje) 

 

7.3.1. A Hivatalnál kormányzati szolgálati jogviszonyban, munkaviszonyban álló személy 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 kormánymegbízottnál 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 tartalmaznia kell, hogy 
az elhunyt köteles volt-e kiskorú gyermek eltartására. 

 

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

2 munkanapon belül hozott eseti döntés alapján a közszolgálat halottjának nyilváníthatja, melyről 
értesíti a kezdeményezést benyújtó szervezeti egység vezetőjét. 

 

7.3.3. A szervezeti egység vezetője a kormánymegbízott támogató döntéséről, azaz a közszolgálat 
halottjává nyilvánításról és a temetés költségeinek a Szabályzatban meghatározott mértékig 
történő megtérítéséről haladéktalanul tájékoztatja az elhunyt eltemettetéséről gondoskodó 
személyt. 

 

7.3.4. Legkésőbb a temetés napját követő 30 napon belül az érintett szervezeti egység vezetője  
a halotti anyakönyvi kivonat egyszerű, hiteles másolatát és a temetés költségeit igazoló számlát 
megküldi a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály részére. A temetés költségeit igazoló számlát a 
Hivatal nevére és címére kell kiállíttatni. 

 

7.3.5. Az elhunyt nyugalmazott foglalkoztatott akkor nyilvánítható a közszolgálat halottjává, ha 

kormányzati szolgálati jogviszonyát, illetve munkaviszonyát nem bírói ítélet alapján, vagy 
fegyelmi eljárás eredményeként szüntették meg. 

 

7.3.6. A Hivatal saját halottjává nyilvánított személy temetési költségeit a Hivatal legfeljebb  
300.000,- Ft értékben megtéríti. A kegyeleti támogatás mellett egyéb szociális támogatásként 
fizetéselőleg folyósítható az elhunyt családtagja részére, amennyiben a családtag a Hivatal 
foglalkoztatottja. 

 

7.3.7. Az elhunyt foglalkoztatott tekintetében a munkáltatói jogkör gyakorlója – saját halottá nyilvánítás 
nélkül is – 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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8. Családok támogatása 

 

8.1. Vissza nem térítendő családalapítási támogatás igénybevételére vonatkozó szabályok 

 

A kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő a Kit. Vhr. 63. § (1) bekezdése 
szerinti esetben kérelem alapján jogosult a gyermek születése esetén nyújtandó vissza nem 

térítendő családalapítási támogatásra. 
A 37. függelék szerinti kérelmet – a szolgálati út betartásával – a Kit. Vhr. 63. § (3) bekezdése 
szerinti határidőn belül kell benyújtani a Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályához. 
A kérelemhez a 37. függelékben felsorolt dokumentumokat szükséges csatolni. 
Munkavállaló tekintetében az előzőekben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni. 

 

8.2. Iskolakezdési támogatás 

 

A kormányzati szolgálati jogviszonyban álló kormánytisztviselő a Kit. Vhr. 64. § (2) bekezdése 
szerinti feltételek fennállása esetén vissza nem térítendő iskolakezdési támogatásra jogosult,  
ha a 38. függelék szerinti kérelmet – a szolgálati út betartásával – minden év augusztus 1.  
és szeptember 30. közötti időszakban benyújtja a Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályához. 
A kérelemhez a 38. függelékben felsorolt dokumentumokat szükséges csatolni. 
Munkavállaló tekintetében az előzőben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni. Kifizetésre a 
Kit Vhrt. 65. § (4) bekezdés rendelkezései szerint kerül sor. 

 

8.3. Gyermeknevelési támogatás 

 

8.3.1. A kormányzati szolgálati jogviszonyban álló a Kit. Vhr. 65. § (2)-(3) bekezdései szerinti esetben 

kérelem alapján jogosult gyermeknevelési támogatásra. 
 

8.3.2. A 39. függelék szerinti gyermeknevelési támogatás iránti kérelmet minden év június 1. napjától 
július 15. napjáig kell a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály felé benyújtani. 
A kérelemhez a 39. függelékben felsorolt dokumentumokat kell csatolni. 

 

8.3.3. Az előzőek szerint benyújtott kérelem alapján megállapított gyermeknevelési támogatást  
a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály folyósítja a Kit Vhr. 65. § (6) bekezdés b) pont szerint.  

 

8.3.4. A Kit. Vhr. 65. § (9) bekezdése szerinti pótigény iránti kérelmet az újabb gyermek születésétől, 
illetve az örökbefogadott gyermek nevelésbe vételétől számított 30 napon belül kell benyújtani  
a 39. függelék szerinti nyomtatványon, a hozzá előírt mellékletekkel együtt a Pénzügyi  
és Gazdálkodási Főosztály felé, mely alapján megállapított támogatást a Pénzügyi  
és Gazdálkodási Főosztály a pótigény benyújtásától számított 30 napon belül folyósítja. 

 

8.3.5. A VIII. fejezet 8.3.2. pontjában rögzített beadási határidőt követően – a tárgyévben – 

megszületett első gyermekre vonatkozó gyermeknevelési támogatás iránti kérelem benyújtására, 
a támogatás megállapítására és folyósítására a VIII. fejezet 8.3.4. pontjában meghatározott 
pótigényre vonatkozó szabályok alkalmazandóak. 

 

8.3.6. Amennyiben a kormányzati szolgálati jogviszony a VIII. fejezet 8.3.2. pontjában foglalt benyújtási 
határidőt követően keletkezik, a gyermeknevelési támogatás iránti kérelmet a jogviszony 
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keletkezésétől számított 30 napon belül a 39. függelék szerinti nyomtatványon az előírt 
mellékletekkel együtt kell benyújtani a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály felé, mely alapján 
megállapított gyermeknevelési támogatást a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály a kérelem 
benyújtásától számított 30 napon belül folyósítja. 

 

8.3.7. Ha a jogviszony év közben szűnik meg, a jogviszony megszűnése előtt gyermeknevelési 
támogatás iránti kérelmet a 39. függelék szerinti nyomtatványon az előírt mellékletekkel együtt 
kell benyújtani a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztályra.  
Jelen pont szerint megfelelően benyújtott kérelem alapján megállapított gyermeknevelési 
támogatást időarányosan a Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály a VIII. fejezet 8.3.3. pontjában 

írt határidőn belül folyósítja. 
 

8.3.8. Amennyiben a kormányzati szolgálati jogviszony év közben megszűnik, vagy megszüntetésre 
kerül, úgy a kormánytisztviselő köteles a részére folyósított, de a jogviszonnyal már nem érintett 
időszakra vonatkozó gyermeknevelési támogatással a Kit. Vhr. 65. § (7) bekezdésére 
figyelemmel elszámolni. 

 

8.3.9. Munkaviszonyban álló foglalkoztatott esetében a VIII. fejezet 8.3.1.-8.3.7. pontjaiban foglaltakat 

értelemszerűen kell alkalmazni. 
 

9. Egészségügyi juttatások 

 

9.1. Természetben nyújtott egészségügyi ellátás 

 

9.1.1. A Hivatallal kötött megállapodás alapján a szolgáltató a foglalkozás-egészségügyi  
szolgáltatásról szóló 27/1995. (VII. 25.) NM rendeletben meghatározott foglalkozás-

egészségügyi alapszolgáltatást nyújt, így elvégzi a Hivatal foglalkoztatottjainak – a munkaköri, 
szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló 
33/1998. (VI. 24.) NM rendeletben meghatározott – előzetes, időszakos, illetve soron kívüli 
munkaköri alkalmassági vizsgálatát. 

 

9.1.2. A Hivatal biztosítja foglalkoztatottjainak az előzőekben meghatározott vizsgálaton való részvételt. 
A foglalkoztatott számára a kötelező vizsgálatra történő beutalót a Humánpolitikai Osztály készíti 
elő, és a szervezeti egység vezetőjén keresztül juttatja el a foglalkoztatotthoz. A szervezeti 
egység vezetője köteles gondoskodni arról, hogy az érintett foglalkoztatott a vizsgálatra történő 
beutaló átvételétől számított 30 napon belül a vizsgálaton megjelenjen. A foglalkoztatott köteles 
az alkalmassági vizsgálatra időpontot egyeztetni a Hivatallal szerződésben álló foglalkoztatás-

egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó orvossal, és az alkalmassági vizsgálaton megjelenni. 
 

9.1.3 A foglalkozás-egészségügyi vizsgálat során készített alkalmassági véleményt a foglalkoztatott 
köteles a vizsgálatot követő 30 napon belül a Humánpolitikai Osztályra leadni a személyi 
anyagba történő elhelyezés érdekében. 
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10. Egyéb juttatások 

 

10.1. A foglalkoztatott 14. életévét be nem töltött gyermekét (gyermekeit) mikulásünnepség alkalmából  
– a Kit. Vhr. 83/A. § (2) bekezdésében meghatározott mértéket meg nem haladó értékben –  

a Hivatal ajándékban részesíti. 
A kormánymegbízott döntése szerint – a pénzügyi keret rendelkezésre állása esetén – a Hivatal 

közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő foglalkoztatottjának 14. életévét be nem töltött gyermekét 
(gyermekeit) mikulásünnepség alkalmából – a Kit. Vhr. 83/A. § (2) bekezdésében meghatározott 
mértéket meg nem haladó értékben – a Hivatal ajándékban részesíti. 

 

10.2. A Hivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály erdészeti hatósági vagy erdészeti igazgatási 
feladatot ellátó kormánytisztviselői (ideértve a vezetőt is) erdészeti ruhaellátásra (egyenruhára) 
jogosultak az erdészeti szakszemélyzet és az erdészeti szakirányító vállalkozás tevékenységének 
és nyilvántartásának, valamint az erdészeti szakszemélyzet továbbképzésének szabályairól szóló 
244/2020. (V. 18.) FVM rendeletben foglaltak szerint. 

 

11. Cafetéria-juttatás igénybevételére, elszámolására és visszatérítésére vonatkozó rendelkezések 

 

A cafetéria-rendszerre vonatkozó rendelkezéseket külön kormánymegbízotti utasítás tartalmazza.  
 

 

IX. 

A SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 

 

1. A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítására, valamint a nyugállományú 
foglalkoztatottak szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérésére, az igényjogosultság 
megállapításához Szociális Bizottságot kell működtetni. 

 

2. A Szociális Bizottság a Szabályzatban meghatározott visszatérítendő krízistámogatás, 
visszatérítendő temetési támogatás kormánymegbízotti engedélyezése vonatkozásában 
véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik. 
A kormánymegbízott a Szociális Bizottság javaslata alapján dönt a kérelem tárgyában, azonban  
a javaslatot nem köteles döntéshozatala során figyelembe venni. 

 

3. A Szociális Bizottság tagjainak száma 4 fő, akiket a kormánymegbízott kér fel tisztségük betöltésére. 
A tagok megbízatása visszavonásig érvényes. 

 

4. A Szociális Bizottság összetétele: elnök 1 fő, titkár 1 fő, bizottsági tag 2 fő, összesen 4 fő. 
 

5. A Szociális Bizottság elnökének, titkárának és tagjainak ezen tisztség betöltése iránti felkérésére  
a kormánymegbízott jogosult. 
 

A tisztségviselők részére – a tisztség elfogadásáról szóló nyilatkozatuk alapján – a tisztséggel való 
megbízásról a kormánymegbízott megbízólevet ad ki. A tisztségviselők a megbízólevél átvételétől 
kezdődően gyakorolhatják a Szabályzat alapján őket megillető jogokat, illetve teljesítik a 
megbízatásukból eredő kötelezettségeiket (40. függelék). 
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6. A Szociális Bizottság tisztségviselőinek visszahívására a kormánymegbízott jogosult (41. függelék). 

Megüresedett tagság esetén a Szociális Bizottság elnöke kezdeményezi a kormánymegbízottnál  
az új tag felkérését, a Szociális Bizottság elnöki tisztségének megüresedése esetén a titkár  
a főigazgatón keresztül kezdeményezi a kormánymegbízottnál az új elnök felkérését. 

 

7. A Szabályzatban meghatározottak szerint a Szociális Bizottság felé benyújtandó kérelmet a 
kormánymegbízottnak címezve, de a közvetlen munkahelyi vezetőhöz, járási hivatal állományába 
tartozó esetében a járási hivatalvezetőnek címezve, de a közvetlen munkahelyi vezetőhöz a 
Szabályzatban meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a 
Szabályzatban meghatározott mellékleteket. A kérelmet a főosztályvezető/önálló jogállású osztály 
osztályvezetője/járási hivatalvezető terjeszti fel javaslatával és aláírásával ellátva a 
kormánymegbízott részére. 

 

8. Az iratot a Szociális Bizottság titkárának nevére kell iktatni, aki a kérelem esetlegesen hiányzó 
mellékleteinek pótlása érdekében a hiánypótlási felhívást előkészíti, majd aláírás érdekében eljuttatja 
a kormánymegbízott részére. A Szociális Bizottság titkára sürgős esetben szóban, vagy telefonon 
keresztül közölt hiánypótlási felhívás kibocsátása iránt intézkedik. A hiánypótlási felhívásnak a 
közlésétől számított legkésőbb 15 napon belül, sürgős esetben haladéktalanul kell eleget tenni. 
A hiánypótlást a kormánymegbízott részére szükséges címezni és megküldeni. 

 

9. A Szociális Bizottság titkára intézkedik a Szociális Bizottság ülésének összehívásáról. 
A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője az ülés összehívását megelőzően,  
a titkár kérésére írásbeli tájékoztatást ad a Szabályzat alapján nyújtható támogatások, segélyek 
jogcímen felhasználható költségvetési forrás rendelkezésre állásáról. 

 

10. A Szociális Bizottság az üléseit legalább negyedévente, illetve a beérkezett kérelmek, valamint  
az igazolt költségvetési fedezet függvényében ettől eltérően gyakrabban tartja, melynek időpontjáról 
és helyéről a Szociális Bizottság elnökét és tagjait a titkár szóban értesíti. 

 

11. Az ülés a bizottsági tagok több mint felének jelenléte esetén határozatképes. A Szociális Bizottság 
döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

 

12. A Szociális Bizottság ülését a titkár készíti elő és vezeti. Az ülésről a titkár az ülést követő  
3 munkanapon belül jegyzőkönyvet köteles készíteni, mely a beérkezett kérelmek felsorolását és  
a Szociális Bizottság határozati formában meghozott javaslatát tartalmazza. 

A jegyzőkönyvet az elnök és a titkár aláírását követően, a kérelemmel együtt az elnök felterjeszti 
döntésre a kormánymegbízottnak. 

 

13. A kormánymegbízott döntéséről a Szociális Bizottság titkára – előkészített kormánymegbízotti levél 
megküldésével – írásban értesíti a kérelmezőt. 
 

14. A Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály főosztályvezetője a Szabályzatban meghatározott 
formanyomtatvány aláírásával igazolja a költségvetési fedezet rendelkezésre állását, és az irat 
kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül intézkedik a támogatás összegének a kérelmező 
részére történő átutalása iránt. 
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15. A Szabályzatban meghatározott, a Szociális Bizottság feladatkörébe tartozó anyagi támogatásokra 
vonatkozó ügyeket tartalmazó iratok irattárba helyezés előtti őrzéséről a Szociális Bizottság titkára 
gondoskodik. 

 

X. 

NYUGÁLLOMÁNYBAN LÉVŐK TALÁLKOZÓJA 

 

A Hivatal nyugállományban lévő volt foglalkoztatottjai a Hivatalnál végzett munkájukért, eredményeikért 
elismerést és tiszteletet érdemelnek, melynek megnyilvánulásaként részükre a kormánymegbízott 
alkalmanként baráti, kulturális találkozót szervezhet. 

 

 

XI. 

A VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI REND 

 

1. Vagyonnyilatkozat-tételi eljárás 

 

1.1. Kötelezettek köre 

 

A fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló  
3/2020. (II. 28.) MvM utasítás 1. függelékében, valamint a jelen utasítás 42. függelékben megjelölt 
álláshelyeken foglalkoztatott kormánytisztviselők kötelesek vagyonnyilatkozatot tenni. 
Ezen álláshelyeken foglalkoztatottak a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a kinevezést 
követő 30 napon belül köteles eleget tenni. 

 

1.2. A vagyonnyilatkozatok kezelése 

 

1.2.1. A Hivatal kormánytisztviselőinek vagyonnyilatkozat-tétellel összefüggésben keletkezett iratait  
– ideértve a vagyoni helyzetre tett bejelentéseket, valamint a vagyongyarapodási vizsgálatot 
megelőző meghallgatás iratait – kezelését, őrzését és nyilvántartását a Humánpolitikai Osztály 
végzi, az őrzésért a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály főosztályvezetője a felelős. 

 

1.2.2. A Humánpolitikai Osztály a kötelezettek nevéről – szervezeti egységenként, a nyilvántartási 
azonosító alapján – a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre, illetve annak megszegésére 
vonatkozó, különösen az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi  
CLII. törvény (a továbbiakban: Vnytv.) 9. §-a és 16. §-a szerint fennálló tilalomra, valamint  
a Vnytv.-ben szabályozott őrzési kötelezettség lejártára nézve – más szervezeti egység számára 
nem hozzáférhető módon – nyilvántartást vezet. 

 

1.2.3. A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos összes iratot – az egyéb személyügyi iratoktól  
elkülönítetten – biztonsági zárral ellátott szekrényben kell tárolni. 

 

1.2.4. A vagyonnyilatkozatok tárolására szolgáló lemezszekrényhez kizárólag a Humánpolitikai Osztály 
kormánytisztviselője, osztályvezetője valamint a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 
főosztályvezetője rendelkezik hozzáféréssel. 
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2. Az eljárás rendje jogviszony létesítése, ismételt vagyonnyilatkozat-tétel esetén 

 

2.1. A kötelezett vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszonya, megbízatása  
(a továbbiakban együtt: jogviszony) létesítésekor az őrzésért felelős személy megállapítja a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget, továbbá annak jogalapját és gyakoriságát. 

 

2.2. A Humánpolitikai Osztály által előkészített tájékoztató levél megküldésével a kötelezett értesítésre 
kerül a kötelezettség fennállásáról és az esedékesség időpontjáról, valamint a vagyonnyilatkozat-
tételhez szükséges formanyomtatvány és kitöltési útmutató Hivatal honlapján történő 
elérhetőségéről. 

 

2.3. 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 is feltüntetve – példányonként külön-külön zárt borítékba helyezi. 

 

2.4. A nyilatkozó a boríték lezárására szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, 
hogy a nyilatkozat átadására zárt borítékban került sor. 

 

2.5. 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 43. függelék szerinti igazolás egy-egy példánya a kötelezett részére 
visszaadásra, illetve átadásra kerül. 

 

2.6. Az adott évben június 30. napjáig esedékes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség esetén a 
Humánpolitikai Osztály által előkészített tájékoztató 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. 

 

2.7. Amennyiben a kötelezett új vagyonnyilatkozatot tett, a Humánpolitikai Osztályon őrzött előző 
vagyonnyilatkozatát – a 43. függelék szerinti irat használatával – a részére vissza kell adni. 

 

2.8. Az adott évben június 30. napjáig esedékes vagyonnyilatkozatokat a főosztályvezetők, önálló 
jogállású osztályok osztályvezetői, valamint a járási hivatalvezetők szervezeti egységenként 
összegyűjtve továbbítják a Humánpolitikai Osztály részére. 

 

3. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség elmulasztása 

 

3.1. Amennyiben a kötelezett nem tesz vagyonnyilatkozatot, a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles  
– a Humánpolitikai Osztály 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. 
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3.2. A vagyonnyilatkozat elmulasztása a jogviszony megszűnését vonja maga után, a kötelezettség 
elmulasztásával a jogviszony a törvény erejénél fogva, azonnali hatállyal megszűnik. 

 

3.3. A jogviszony a törvény erejénél fogva azonnali hatállyal megszűnik továbbá, ha a nyilatkozattételre 
köteles tisztviselő vagyonnyilatkozatában szándékosan a valóságnak meg nem felelő lényeges 
adatot, tényt közöl, vagy a vagyonnyilatkozatát és a személyes adat kezelésére vonatkozó 
felhatalmazó nyilatkozatát visszavonja. 

 

4. Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnése 

 

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnése (ide értve a vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, feladatellátás 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: a tisztviselő akadályoztatása miatt), 

a tisztviselő részére postai küldeményként tértivevénnyel kell megküldeni. 
 

5. Vagyongyarapodási vizsgálatot megelőző ellenőrzési eljárás 

 

5.1. A vagyongyarapodási vizsgálat a 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 Humánpolitikai 
Osztály 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. 

 

5.2. 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. 

 

5.3. 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. 

 

5.4. 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. 

 

5.5. A meghallgatás elrendelése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a kötelezettnél magasabb 
besorolású, ennek hiányában a vezetői álláshelyen lévő tisztviselők közül megbízottat jelöl ki  
a meghallgatás lefolytatására. 
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5.6. A vagyongyarapodási ellenőrzési eljárást megelőző meghallgatás céljáról, időpontjáról, módjáról, 
módszeréről a kötelezettet a meghallgatás előtt legalább 5 munkanappal írásban kell értesíteni. 

 

5.7. 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. 
A meghallgatásról a Humánpolitikai Osztály osztályvezetője (vagy az általa kijelölt humánpolitikai 
referens) jegyzőkönyvet készít 2 eredeti példányban, amelynek 1 eredeti példányát a kötelezettnek 
át kell adni. 

 

5.8. 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. 

 

5.9. 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 a nyilvántartásába 
bejegyzi. 

 

 

XII. 

AZ ÁLLÁSHELY BETÖLTÉSÉNEK SZAKMAI, KÉPESÍTÉSI FELTÉTELEI 
 

1. A A jelen fejezetben foglalt rendelkezéseket a Kormányhivatal álláshelyeire kinevezett/kinevezésre 
kerülő kormánytisztviselők esetében kell alkalmazni  

2. A Szabályzat hatálybalépésekor a Hivatalnál kormányzati szolgálati jogviszonyban álló 
kormánytisztviselő, amennyiben a jelen szabályzat hatályba lépésével hatályon kívül helyezett,  

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal álláshelyeinek betöltéséhez szükséges 
végzettségek és szakképzettségek, szakirányú szakképesítések megállapításáról szóló  
63/2020. (X. 6.) kormánymegbízotti utasítás alapján az álláshelyen ellátandó feladatának  
ellátására képesítettnek minősült, az álláshelyen ellátandó feladatok megváltozásáig továbbra is 
képesítettnek kell tekinteni. 

 

3. A Hivatal álláshelyein ellátandó feladat alapján az álláshelyek betöltésének szakmai  
és képesítési feltételeit a 44. függelék tartalmazza. Az egyes álláshelyeken ellátandó feladatokat 
részletesen a kormánytisztviselő feladatleírásában kell meghatározni. 
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4. Kormánytisztviselőnek az nevezhető ki, aki rendelkezik – jelen Szabályzat alábbi XII. fejezet  

5. pontjában foglaltakra is tekintettel – az álláshely betöltéséhez szükséges, a 44. függelékben az 

álláshelyre meghatározott képesítések valamelyikével. 
 

5. Besorolási kategóriához (fokozathoz) tartozó szakmai követelmények 

 

5.1. Az alaplétszámba és a központosított álláshelyállományba tartozó 

- vezető-hivatalitanácsos, hivatali főtanácsos I., valamint hivatali főtanácsos II., besorolási 
fokozatú álláshely olyan személlyel tölthető be, aki legalább érettségi végzettséggel; 

- vezető-hivatalifőtanácsos, valamint szakmai vezetői besorolási fokozatú álláshely olyan 
személlyel tölthető be, aki felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik. 

 

5.2. A XII. fejezet 5.1. pontjában meghatározott szakmai követelmények teljesítésétől a 
kormánymegbízott indokolt esetben – egyedi mérlegeléssel – írásban eltérést engedélyezhet. 

 

6. Amennyiben a 44. függelékben szereplő képesítési követelmény nem tartalmaz az érettségi 
végzettség vonatkozásában képesítési előírást, az álláshelyen ellátandó feladatra felsőfokú iskolai 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő alkalmazható. 

 

7. Amennyiben a kormánytisztviselő az általa betöltött álláshelyen több álláshelyre vonatkozóan lát el 
feladatot, legalább az egyik álláshely ellátására előírt képesítéssel rendelkeznie kell. 

 

8. Az álláshely betöltésére vonatkozó, jelen Szabályzatban meghatározott szakmai és képesítési 
előírások alól – a Szabályzat XII. fejezet 5.2. pontjában írtakon kívül – felmentés nem adható. A 
Szabályzat rendelkezéseit az egyes álláshelyek tekintetében a vonatkozó, mindenkori hatályos 

jogszabályi rendelkezésekben található speciális képesítési, illetve alkalmazási feltételekkel együtt 
kell alkalmazni. 

 

9. A közigazgatási vizsgákkal kapcsolatos szabályok 

 

9.1. Főosztályvezetőnek, illetve osztályvezetőnek az nevezhető ki, aki felsőfokú iskolai végzettséggel, 
valamint közigazgatási szakvizsgával vagy jogi szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési 
Kollégium által teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozattal vagy 
kormányzati tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik. 

Amennyiben a főosztályvezető, illetve az osztályvezető a kinevezésének időpontjában nem 
rendelkezik közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, vagy azzal egyenértékűnek tekintendő 
képzettséggel, a kinevezéstől számított két éven belül eleget kell tennie közigazgatási szakvizsga 
tételi kötelezettségének.  
A közigazgatási szakvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó 
távollét időtartama. 
A közigazgatási szakvizsga letételére előírt határidő eredménytelen elteltét követően a 
kormánytisztviselő szakmai vezetői álláshelyet nem tölthet be. 

 

9.2. A kormánytisztviselőnek a próbaideje lejártát követő egy éven belül közigazgatási alapvizsgát kell 
tennie. Ha a kormánytisztviselőnek törvény rendelkezése alapján próbaidő nem kerül kikötésre, a 
Hivatalnál történő jogviszony létesítésétől számított egy éven belül kell közigazgatási alapvizsgát 
tennie. 
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Nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak a kormánytisztviselőnek, aki a közigazgatási 
alapvizsgáról szóló kormányrendelet alapján mentességet élvez. 
A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó 
távollét időtartama. 

 

9.3. Ha a kormánytisztviselő álláshelyén ellátandó feladatként ügyviteli feladat kerül meghatározásra, a 
kormánytisztviselőnek a próbaideje lejártát követő egy éven belül ügykezelői alapvizsgát kell tennie. 
Ha a kormánytisztviselőnek a törvény rendelkezése alapján próbaidő nem kerül kikötésre, a 
kormányhivatalnál történő jogviszony létesítésétől számított egy éven belül kell ügykezelői 
alapvizsgát tennie. 

Nem kell ügykezelői alapvizsgát tennie annak a kormánytisztviselőnek, aki az ügykezelői 
alapvizsgáról szóló kormányrendelet alapján mentességet élvez. 
Az ügykezelői alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó távollét 
időtartama. 

 

9.4. Ha a kormánytisztviselő a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat 
kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet szerinti titkos ügykezelői feladatot, 
vagy szervezetbiztonsággal összefüggő feladatot lát el, titkos ügykezelői vizsgával kell 
rendelkeznie. Ha a kormánytisztviselő a jogviszony létesítésekor vagy feladatainak változásakor 
nem rendelkezik titkos ügykezelői vizsgával, köteles a belépésétől vagy feladatainak változásától 
számított legkorábbi – a Hivatal által megjelölt – időpontban a vizsgát teljesíteni 

 

9.5. A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő közigazgatási szakvizsgát tehet.  
A vizsgákon, valamint a felkészítő tanfolyamokon való részvétel lehetőségét a Hivatal a vonatkozó 
jogszabályok szerint biztosítja. 

 

9.6. A közigazgatási szakvizsgára, közigazgatási alapvizsgára, ügykezelői alapvizsgára, titkos 
ügykezelői alapvizsgára vonatkozó XII. fejezet 9.1.-9.5 pontjában foglaltakat az alábbiak szerint kell 
alkalmazni: 

- közigazgatási szakvizsga előírása új belépő szakmai vezető, vagy kinevezés-módosítással 
szakmai vezetői álláshelyre kerülés esetén a Szabályzat hatálybalépésétől; 

- közigazgatási alapvizsga előírása új belépő esetén a Szabályzat hatálybelépésétől; 
- ügykezelői alapvizsga előírása új belépő esetén, vagy ha az álláshelyen ellátandó feladat 

ügyviteli feladatra változik a Szabályzat hatálybalépésétől; 
- titkos ügykezelői vizsga előírása új belépés esetén, vagy ha az álláshelyen ellátandó feladat 

titkos ügykezelői feladatokat tartalmaz a Szabályzat hatálybalépésétől. 
 

9.7. A Szabályzat hatálybalépésekor a Hivatal állományába tartozó főosztályvezetők, osztályvezetők 
közigazgatási szakvizsgára kötelezettek, mely kötelezettségüknek a Szabályzat hatályba lépésétől 
számított 3 éven belül kötelesek eleget tenni. 

 

9.8. Nem kell közigazgatási szakvizsgát tennie annak a főosztályvezetőnek, osztályvezetőnek, aki jogi 

szakvizsgával, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által teljeskörűen közigazgatási 
jellegűnek minősített tudományos fokozattal vagy kormányzati tanulmányok szakirányú 
szakképzettséggel rendelkezik, vagy egyéb ok miatt jogszabály alapján mentesül. 
A közigazgatási szakvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó 
távollét időtartama. 
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A közigazgatási szakvizsga letételére előírt határidő eredménytelen elteltét követően  
a kormánytisztviselő szakmai vezetői álláshelyet nem tölthet be. 

 

9.9. A Szabályzat hatálybalépésekor a Hivatal állományába tartozó kormánytisztviselők közigazgatási 
alapvizsgára kötelezettek, mely kötelezettségnek a Szabályzat hatályba lépésétől számított két 
éven belül kötelesek eleget tenni kivéve, ha a kormánytisztviselő álláshelyén ellátandó feladatként 
ügyviteli feladat kerül meghatározásra vagy a tisztviselő Hivatalnál titkársági, igazgatási és 
iratkezelési feladatkörben foglalkoztatott 
Nem kell közigazgatási alapvizsgát tennie annak a kormánytisztviselőnek, aki a közigazgatási 
alapvizsgáról szóló kormányrendelet alapján mentességet élvez. 
A közigazgatási alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó 
távollét időtartama. 

 

9.10. Ha a kormánytisztviselő álláshelyén ellátandó feladatként ügyviteli feladat kerül meghatározásra,  
a kormánytisztviselőnek a Szabályzat hatálybelépését követő egy éven belül ügykezelői alapvizsgát 
kell tennie. Amennyiben a kormánytisztviselő feladata ügyviteli feladat ellátására változik,  
a változástól (beosztási okirat módosításától) számított egy éven belül kell ügykezelői alapvizsgát 
tennie. 

Nem kell ügykezelői alapvizsgát tennie annak a kormánytisztviselőnek, aki az ügykezelői 
alapvizsgáról szóló kormányrendelet alapján mentességet élvez. 
Az ügykezelői alapvizsga letételére előírt határidőbe nem számít be a 30 napot meghaladó távollét 
időtartama. 

 

9.11. Ha a kormánytisztviselő a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat 
kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet szerinti titkos ügykezelői feladatot, 
vagy szervezetbiztonsággal összefüggő feladatot lát el, titkos ügykezelői vizsgára kötelezett.  
Ha a kormánytisztviselő a Szabályzat hatálybalépésekor nem rendelkezik titkos ügykezelői 
vizsgával, köteles a Szabályzat hatálybalépésétől számított egy éven belüli időpontban a vizsgát 
teljesíteni. Amennyiben feladatai változnak titkos ügykezelői feladatokra, úgy a feladat változását 
követő 1 éven belül köteles a vizsgát teljesíteni. 

 

9.12. A Hivatalnál titkársági, igazgatási és iratkezelési feladatkörben foglalkoztatott kormánytisztviselők 
számára ügykezelői alapvizsga kötelező. Amennyiben a Szabályzat hatálybalépésekor a 
kormánytisztviselő nem rendelkezik vele, úgy a Szabályzat hatálybalépésétől számított egy éves 
határidőn belül köteles az ügykezelői alapvizsgát letenni. 
Ha a kormánytisztviselő feladata titkos ügykezelői feladatra változik, úgy a feladat változását követő 
(beosztási okirat módosítását követő) egy éven belül köteles a vizsgát teljesíteni. 

 

 

XIII. 

A KORMÁNYTISZTVISELŐ KÉPZÉSÉRE, TOVÁBBKÉPZÉSÉRE VONATKOZÓ 
RENDELKEZÉSEK 

 

A kormánytisztviselők képzésére, továbbképzésére vonatkozó eljárásrendet külön kormánymegbízotti 
utasítás tartalmazza. 
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XIV. 

HUMÁNPOLITIKAI IRATOK ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSÁNAK, KÉZBESÍTÉSÉNEK RENDJE 

 

1. A jogviszony létesítéséről, valamint a jogviszony fennállása alatt keletkezett munkáltatói 
intézkedésekről szóló iratok főszabály szerint elektronikus úton kerülnek kiadmányozásra  
és a foglalkoztatott részére megküldésre, ez alól kivételt a jogszabályban meghatározott esetek 
jelentenek. 

 

2. Az e-HR munkafolyamatait a központi fájlmegosztó (TEVE, https://filr.kh.gov.hu), illetve a Poszeidon 

rendszer támogatja. A fájlmegosztó segítségével kerülnek megküldésre az iratok elektronikus aláírás 
céljából – amennyiben szükséges pénzügyi ellenjegyzésre, majd – a munkáltatói jogkör gyakorlója 
részére. 

A munkáltatói jogkör gyakorlója által elektronikusan aláírt – és szükség esetén pénzügyi 
ellenjegyzéssel ellátott – dokumentumok a foglalkoztatottak részére a Poszeidon rendszeren 
keresztül kerülnek megküldésre. 

 

3. Amennyiben az elektronikus dokumentum jogviszony létesítésről rendelkezik, az elektronikusan 
kiadmányozott jognyilatkozatról a munkáltatói jogkör gyakorlója által írásban kijelölt személynek  
5 napon belül záradékolással hiteles papír alapú kiadmányt szükséges készíteni. 

 

4. A kormányzati szolgálati jogviszony létesítéséről szóló okiratból, illetve a kormányzati szolgálati 
jogviszony tartalmi elemeit meghatározó beosztási okiratból álló kinevezési okmány esetén  
a beosztási okirat/munkaszerződés 3 példányban történő nyomtatása szükséges, melyet minden 
esetben záradékolási bélyegzővel kell ellátni. 

 

5. A XIV. fejezet 3. pontjában hivatkozott záradéknak tartalmaznia kell a záradékolásra jogosult személy 
aláírását, a záradékolás keltét és szöveges utalást arra, hogy a papír alapú kiadmány az alapul 
szolgáló elektronikusan hitelesített eredeti irattal megegyezik. A foglalkoztatottal a papír alapú 
kiadmányt kell közölni, a járási hivatal foglalkoztatottjai vonatkozásában a járási hivatalvezető által 
kijelölt személy feladata a záradékolás. A záradékkal ellátott és a foglalkoztatott által aláírt beosztási 
okirat 2 eredeti példányát a Humánpolitikai Osztály részére szükséges megküldeni. 

 

6. Amennyiben a XIV. fejezet 3. pontjában írt záradékolási feladat ellátására új személy kijelölése  
(45. függelék), vagy a meglévő személy kijelölésének módosítása, illetve a kijelölés visszavonása  
(46. függelék) szükséges, úgy ezen irat egy eredeti példányának megküldése szükséges a 
Humánpolitikai Osztály részére. 

 

7. Amennyiben – jogszabályváltozás, záradékolásra kijelölt személyében történő változás, stb. miatt –  

új záradékolási bélyegző igénylése szükséges a záradékoláshoz, a négyszögletes bélyegző 
igényléséről a munkáltatói jogkör gyakorlója gondoskodik, valamint leadja a korábban használt 
bélyegzőt a Koordinációs, Szervezési és Iratkezelési Osztályra. 

 

8. A Hivatal az elektronikus aláírással ellátott munkáltatói intézkedések foglalkoztatottak részére történő 
megküldését külön erre a célra létrehozott Hivatali kapun keresztül valósítja meg. 

 

9. A foglalkoztatott köteles az írásbeli jognyilatkozatok elektronikus aláírása és az elektronikus 
dokumentumok kézhezvételének visszaigazolása érdekében az elektronikus ügyintézés és a bizalmi 

https://filr.kh.gov.hu/
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szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési törvény) 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 foglalkoztatott  

e kötelezettségét – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a kinevezését/munkaviszony létesítését 
követő 15 napon belül köteles teljesíteni. A „Nyilatkozat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal részére elektronikus munkáltatói kapcsolattartás céljából” elnevezésű 3. függelék 

kitöltése és 1 eredeti példányban történő megküldése szükséges a Humánpolitikai Osztály részére. 
 

10. A foglalkoztatott részére megküldött elektronikus dokumentumoknak 2 típusa van, az aláírandó  
és a dolgozói példány, melyek eltérően kezelendőek.  
Amennyiben az elektronikusan aláírt és ügyfélkapura megküldött dokumentum a foglalkoztatott 
részéről hitelesítést igényel (aláírandó) eHR-FORM űrlap segítségével köteles visszaküldeni a 
Humán Hivatali Kapura. Ha dolgozói példány kerül megküldésre, úgy a foglalkoztatott részéről 
elegendő a dokumentum letöltése. 

 

 

XV. 

A KÖZSZOLGÁLATI ADATKEZELÉSI, ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

 

1. Személyi iratok kezelése 

 

1.1. A foglalkoztatottak személyi iratait a Humánpolitikai Osztály vezetője által kijelölt humánpolitikai 
referens kezeli. 

 

1.2. A vagyonnyilatkozatok a személyi iratoktól elkülönítetten kerülnek kezelésre a Szabályzat 
rendelkezései szerint. 

 

2. A személyi iratok kezeléséért való felelősség 

 

2.1. A kijelölt humánpolitikai referens felelősségi körén belül köteles a Kit. 175. § (3) bekezdésében 
foglalt betekintési jogosultság gyakorlása esetén a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 7. §  
(6) bekezdése szerinti „Betekintési lapon” dokumentálni a jogosultság gyakorlásának jogalapját, 
valamint a megismerni kívánt adatok körét.  

 

2.2. A kijelölt humánpolitikai referens felelősségi körén belül köteles: 
a) gondoskodni arról, hogy az adatkezelés teljes folyamatában az általa kezelt – foglalkoztatási 

jogviszonnyal összefüggő – adat (akár a jogviszonnyal összefüggésben keletkező iratokon, 
akár a Humánpolitikai Osztály által kezelt valamennyi rendszerben, nyilvántartásban) 
megfeleljen a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében felsorolt iratok, valamint jogszabályi 
rendelkezések tartalmának, 

b) gondoskodni arról, hogy a személyi iratra csak olyan adat és megállapítás kerülhessen, 
amely a Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében foglalt adatforráson alapul. 

 

3. Adatváltozás tekintetében a foglalkoztatott felelőssége 
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A foglalkoztatott felelős azért, hogy az általa a Hivatal részére átadott, bejelentett adatok hitelesek, 
pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. A foglalkoztatott az adataiban bekövetkezett változásról a 
munkáltatói jogkör gyakorlóját írásban tájékoztatja, legkésőbb a változás bekövetkeztétől számított 8 
napon belül. A tájékoztatás során a módosított adatot tartalmazó dokumentumot a kinevezés 
folyamatánál leírtak szerinti formában köteles csatolni. 

 

4. Adatváltozás, adatkezelés tekintetében a foglalkoztatott jogosultságai 
 

A foglalkoztatott jogosult a róla nyilvántartott helytelen adat helyesbítését, a jogellenesen 
nyilvántartott adat törlését kérni, a jogellenesen kért adat közlését megtagadni.  
A kérelmet a nyilvántartásért felelős szervezeti egység vezetőjénél írásban kell előterjeszteni, melyet 

a szervezeti egység vezetője haladéktalanul köteles a Humánpolitikai Osztályra továbbítani 
Amennyiben a kérelem adat helyesbítésére irányul, úgy az adatot tartalmazó dokumentumok a 
kinevezés folyamatánál leírtak szerinti formában köteles csatolni a kérelemhez a foglalkoztatott. 
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1. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

Kormánymegbízott munkáltatói jogkörébe tartozó értékelői jogkör átruházása 

Sor- 

szám 
Szervezeti egység 

Értékelő vezető a 
szervezeti egység 
vezetői álláshelyet 
betöltő tisztviselői 

esetében  
(ide nem értve a 
főosztályvezetőt, 
önálló jogállású 

osztály vezetőjét) 

Értékelő vezető  
a tisztviselő 

esetében  
(ide nem értve a 

vezetői álláshelyet 
betöltő tisztviselőket) 

1. 
Kormánymegbízotti 
Kabinet 

  
nem kerül 

átruházásra 
kabinetvezető 

2. Főigazgatói Titkárság   főigazgató osztályvezető 

3. 
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) 

4. Belső Ellenőrzési Osztály   
nem kerül 

átruházásra 
osztályvezető 

5. Állami Főépítészi Iroda  
nem kerül 

átruházásra 
állami főépítész 

6. 
Agrár- és Vidékfejlesztést 
Támogató Főosztály 

Mezőgazdasági és 
Vidékfejlesztési Normatív 
Támogatások Kérelemkezelési 
Osztálya 

főosztályvezető osztályvezető 

7.  Helyszíni Ellenőrzési Osztály főosztályvezető osztályvezető 

8.  
Vidékfejlesztési Beruházások 
Kérelemkezelési Osztálya 

főosztályvezető osztályvezető 

9. 

Közlekedési, Műszaki 
Engedélyezési és 
Mérésügyi Főosztály 

Bányászati Osztály főosztályvezető osztályvezető 

10.  Közlekedési Osztály főosztályvezető osztályvezető 

11.  Útügyi Osztály főosztályvezető osztályvezető 

12.  
Mérésügyi és Műszaki 
Biztonsági Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 
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13. 
Építésügyi és 
Örökségvédelmi Főosztály 

Építésügyi Osztály 1. főosztályvezető osztályvezető 

14.  Építésügyi Osztály 2. főosztályvezető osztályvezető 

15.  Építésügyi Osztály 3. főosztályvezető osztályvezető 

16.  Örökségvédelmi Osztály főosztályvezető osztályvezető 

17. 
Népegészségügyi 
Főosztály 

Laboratóriumi Osztály főosztályvezető osztályvezető 

18.  
Közegészségügyi és 
Járványügyi Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

19. Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 1. főosztályvezető osztályvezető 

20.  Földhivatali Osztály 2. főosztályvezető osztályvezető 

21.  Földhivatali Osztály 3. főosztályvezető osztályvezető 

22.  Földhivatali Osztály 4. főosztályvezető osztályvezető 

23.  Földhivatali Osztály 5. főosztályvezető osztályvezető 

24.  Földhivatali Osztály 6. főosztályvezető osztályvezető 

25.  Földhivatali Osztály 7. főosztályvezető osztályvezető 

26.  Földhivatali Osztály 8. főosztályvezető osztályvezető 

27.  Földhivatali Osztály 9. főosztályvezető osztályvezető 

28.  Földhivatali Osztály 10. főosztályvezető osztályvezető 

29. 

Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási 
Főosztály 

Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Szakértői 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

30.  

Környezetvédelmi Hatósági és 
Komplex Engedélyezési 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

31.  Hulladékgazdálkodási Osztály főosztályvezető osztályvezető 

32. Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály főosztályvezető osztályvezető 

33.  
Növény- és Talajvédelmi 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

34.  Földművelésügyi Osztály főosztályvezető osztályvezető 

35.  
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Állategészségügyi Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 
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36. Informatikai Főosztály Informatikai Fejlesztési Osztály főosztályvezető osztályvezető 

37.  
Informatikai Üzemeltetési 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

38.  Üzemeltetési Osztály főosztályvezető osztályvezető 

39. 

Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási 
Főosztály 

Családtámogatási Osztály főosztályvezető osztályvezető 

40.  
Társadalombiztosítási 
Ellenőrzési Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

41.  Nyugdíjbiztosítási Osztály 1. főosztályvezető osztályvezető 

42.  Nyugdíjbiztosítási Osztály 2, főosztályvezető osztályvezető 

43.  Egészségbiztosítási Osztály főosztályvezető osztályvezető 

44.  
Jogi, Megtérítési és 
Méltányossági Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

45.  
Rehabilitációs Szakértői 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

46. 

Foglalkoztatási, 
Munkaügyi és 
Munkavédelmi Főosztály 

Közfoglalkoztatási Osztály főosztályvezető osztályvezető 

47.  Munkaerőpiaci Osztály főosztályvezető osztályvezető 

48.  Alapkezelő Osztály főosztályvezető osztályvezető 

49.  
Munkaügyi és Munkavédelmi 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

50. Hatósági Főosztály Hatósági és Oktatási Osztály főosztályvezető osztályvezető 

51.  
Pártfogó Felügyelői és 
Igazságügyi Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

52.  Szociális és Gyámügyi Osztály főosztályvezető osztályvezető 

53.  
Törvényességi Felügyeleti 
Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

54.  Fogyasztóvédelmi Osztály főosztályvezető osztályvezető 

55. 
Pénzügyi és Gazdálkodási 
Főosztály 

Pénzügyi Osztály főosztályvezető osztályvezető 

56.  
Támogatási és 
Bérgazdálkodási Osztály  

főosztályvezető osztályvezető 

57.  Számviteli Osztály főosztályvezető osztályvezető 

58.  Projekt Osztály főosztályvezető osztályvezető 
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59. 
Jogi, Humánpolitikai és 
Koordinációs Főosztály 

Jogi és Perképviseleti Osztály főosztályvezető osztályvezető 

60.  
Koordinációs, Szervezési és 
Iratkezelési Osztály 

főosztályvezető osztályvezető 

61.  Humánpolitikai Osztály főosztályvezető osztályvezető 

  



56 

2. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

Iktatószám: BO/…../……-…./202... Tárgy: Felvételi javaslat 
Melléklet: 1 db önéletrajz 

 

 

Dr. Alakszai Zoltán 

kormánymegbízott úr részére 

 

Székhelyén 

 

Tisztelt Kormánymegbízott Úr! 
 

 

Tájékoztatom, hogy a …………………………..………….. (szervezeti egység megnevezése Főosztály 
vagy Járási Hivatal) …………………………………………… (szervezeti egység megnevezése Osztály) 
szervezeti egységbe …………………………. (név) személy foglalkoztatására teszek javaslatot  

202… év …………. hó ... napi hatállyal. 
 

A jogviszony időtartama határozatlan / határozottx
. 

 

A határozott időtartam feladatellátásra / tartósan távollévő helyettesítésérex
 szól. 

 

A határozott időtartam esetén a határozott idő vége: ……………………………… 

 

Tartósan távollévő helyettesítése esetén a tartósan távollévő foglalkoztatott neve: ………………………. 
besorolása: ……………………………. illetménye:………………………… 

 

Javasolt illetmény/bér havi bruttó összege: ………………………… 

 

Javasolt álláshely besorolás: ………………………… 

 

Heti munkaidő: …………. 
 

Egyéb megjegyzés: ……………………………………………………………………………….. 
 

Kérem Kormánymegbízott Úr szíves egyetértését a fentiekben javasolt személy foglalkoztatásához. 
 

Kelt.: ……, 202… év…………….. hó … nap 

Tisztelettel: 

 

…………………………………………. 
 

-------------------------------------------- 

x A megfelelő szövegrész aláhúzandó  
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A felterjesztési javaslatban foglaltakat  
 

 

Nevezett személy foglalkoztatását: 
 

 

jóváhagyom   /   nem hagyom jóvá. 
 

 

Miskolc, 202... év …………….. hó … nap 

 

 

 

 

Dr. Alakszai Zoltán 

kormánymegbízott 
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3. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

NYILATKOZAT 

a 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: 
 

……………………………………………….. (e-mail cím) 
 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 72. § (2) bekezdése alapján 
(munkajogviszony létesítése esetén a 278. § (2) bekezdésére figyelemmel) 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: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

……………………………….........… 

aláírás 

 

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: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

……………………………….........… 

aláírás 
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4. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

(munkaviszony létesítésekor) 
 

 

 

Alulírott .......................... (születési hely, idő: ...................., anyja neve: ...................) kötelezettséget 
vállalok arra, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatallal kötött munkaviszonyom 
fennállása alatt tudomásomra jutott minősített adatokat megőrzöm, a tevékenységem során előttem 
ismertté vált olyan adatokról, tényekről illetéktelen szervnek, vagy személynek tájékoztatást nem adok, 
amelyek kiszolgáltatása az állam, a közigazgatási szerv, munkatársam, vagy az állampolgár számára 
hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna. 
 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

 

……..……..........…………………… 

munkavállaló 

A titoktartási nyilatkozat letételét igazolom. 
 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 
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5. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott …………………..................(név) (születési hely, idő:…………………………….) a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kormányhivatal ……………………………………………………………………………. 
(Járási Hivatal/Főosztály) ……………………………………… Osztály állományában foglalkoztatott 
kormánytisztviselő/munkavállaló tudomásul vettem, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 
(a továbbiakban: Törvény) alapján védett állományba tartozok, a Törvényben foglalt megbízhatósági 
vizsgálat lefolytatásához 

 

hozzájárulok / nem járulok hozzá. 
 

 

Kelt: ……………., 202… év ………… hó ….. nap 

 

………………………………………………… 

kormánytisztviselő/munkavállaló aláírása 

 

 

………………………………………………… 

kormánytisztviselő/munkavállaló neve 
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6. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

FELADATLEÍRÁS 

 

 

Kormánytisztviselő neve: ……………………………………………………………… 

 

Kormányzati igazgatási szerv megnevezése: …………………………………………………………………..  
 

Szervezeti egység megnevezése: ………………………………………………………………………………..  
 

Főosztály, osztály megnevezése: …………………………………………………………………………………  

 

Munkavégzés helyének megnevezése: ………………………………………………………………………….  
 

Munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése: ……………………………………………….....................  

 

Közvetlen munkahelyi vezető megnevezése: 
………………………………………………………………………..  

 

Betöltött álláshely megnevezése: ………………………………………….……………………………………..  
 

Álláshelyet betöltő végzettségének, képesítésének rögzítése: ……………………………………………….  
 

Az álláshelyen ellátott feladat célja: ………………………………………………………………………………  

 

Amennyiben az álláshely betöltése speciális képesítést, vizsgát igényel, úgy annak megjelölése, és 
megszerzési határideje: ……………………………………………………………………………………………  

 

Ellátandó feladatok, hatáskörök (felsorolás): 
-  

-  

-  

Felelősségi kör meghatározása (felsorolás): 
-  

-  

 

A külső és belső kapcsolattartás terjedelmének és módjának meghatározása (szükség esetén): 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Helyettesítés rendje: ………………………………………………………………………………………........... 
 

Képernyő előtti munkavégzés: (szükség esetén): 
Az álláshely ellátása rendszeres monitor használattal jár, a képernyő előtti munkavégzés a napi 4 órát 
meghaladja. 
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A feladatleírás az adott álláshelyen ellátandó feladat leírását tartalmazza, akkor veszti érvényét, ha: 
- kormánytisztviselő feladata megváltozik, vagy más álláshelyen látja el feladatát, 
- a jogviszony megszűnik. 

 

A feladatleírás módosítását mind a kormányzati igazgatási szerv, mind a tisztviselő kezdeményezheti. 
Amennyiben a feladatok ellátásában, vagy a feladatleírás egyéb adataiban változás következik be, a 

feladatleírást módosítani szükséges minden esetben. A módosítás esetén a feladatleírás egységes 
szerkezetbe történő foglalása (új feladatleírás kiadása) szükséges, mely az aláírás napján lép hatályba 
és a korábbi feladatleírás ezzel hatályát veszti. 

 

A kormánytisztviselő 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 feladatleírásoknak.  
 

A kormánytisztviselő 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 – a 

kormánytisztviselő az egyéni alkotmányos jogok figyelembe vétele mellett köteles – elsődlegesen a 
közérdek, a közjó elsőbbségét tiszteletben tartani. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

Záradék: 
A feladatleírásban 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 feladatleírás egy példányát átvettem. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

………..……………………………………….. 
kormánytisztviselő 

 

Kapja: 

1) Kormánytisztviselő 

2) Személyi anyag 

3) Irattár 
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MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 

 

Munkavállaló neve: ……………………………………………………………………………………………….  

 

Kormányzati igazgatási szerv megnevezése: ………………………………………………………………….  

 

Szervezeti egység megnevezése: ………………………………………………………………………………  

 

Járási hivatal/főosztály/osztály megnevezése:…………………………………………………………………  

 

Munkavégzés helyének megnevezése: …………………………………………………………………………  

 

Munkáltatói jogkör gyakorlójának megnevezése: ………………………………………………......................  
 

Közvetlen munkahelyi vezető megnevezése: 
………………………………………………………………………  

 

Munkakör megnevezése: ………………………………………………………………………………………….  
 

 

Munkakört betöltő végzettségének, képesítésének rögzítése: ………………………………………………  

 

Munkakörhöz tartozó feladatok, hatáskörök (felsorolás): 
  

  

  

  

Felelősségi kör meghatározása (felsorolás): 
  

  

 

Helyettesítés rendje:………………………………………………………………………………………........... 
 

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 munkaviszony megszűnik. 

 

A munkaköri leírás módosítását mind a munkáltató, mind a munkavállaló kezdeményezheti. 
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A módosítás esetén a munkaköri leírás egységes szerkezetbe történő foglalása (új munkaköri leírás 
kiadása) szükséges, mely az aláírás napján lép hatályba és a korábbi munkaköri leírás ezzel hatályát 
veszti. 

Kelt: ……………….., 202… 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. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

munkavállaló 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapja: 

1) Munkavállaló 

2) Személyi anyag 

3) Irattár 
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7. függelék 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

ELSZÁMOLTATÓ LAP 

kormányzati szolgálati jogviszony/munkaviszony megszűnése esetén 

 

* megfelelő rész aláhúzandó 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

…..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

Az elszámoltató lapon feltüntetett tartozásokat elismerem és hozzájárulok ahhoz, hogy a tartozásaim a 
járandóságaimból levonásra kerüljenek. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

……..……..........…………………… 

foglalkoztatott 

  

Foglalkoztatott neve: 

Munkahelye: Munkaköre/feladatköre: 

Belépés időpontja: Kilépés időpontja: 
Adóazonosító jele: Kilépés módja: 
Szervezeti egység vezetője: Aláírás: 

a) Munkakör/álláshelyen ellátott feladat átadása: megtörtént/nem történt 
*

 

b) Hivatali helyiség és kulcsai leltár szerinti,  

lemez, illetve páncélszekrény kulcsainak átadása:  

c) Mobil telefon:   

d) Tárgyi eszközök:  

e) Munkahelyi nyilvántartásra kötelezett eszközök:  

f) Telefonkód leadása:  

g) Magáncélú telefon tartozás összege: ………….. Ft  

h) Informatikai jogosultság megszüntetéséről intézkedtem:  

i) Mágneses beléptető-kártya leadása:  

j) Megőrzésre, illetve használatra átadott bélyegzők:  

k) Ellenőri/hatósági igazolvány leadása:  

l) 50 %-os utazási utalványt leadta:   

m) Felvett illetményelőleg tartozás:……………….Ft  

n) Felvett krízistámogatás tartozás: ……………. Ft  

o) Cafetéria tartozás …………………Ft  

p) Egyéb (pl. gyermeknevelési támogatás). visszafizetendő tartozás: 
……………..Ft

 

q) Hivatali gépjárművel kapcsolatos elszámolásnak eleget tett:  

r) Egyéb:  
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8. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

(jogviszony megszűnésekor/megszüntetésekor) 
 

 

Alulírott ………………………………………………… (születési hely, idő: …………………………...;  
anyja neve: ………………………….) kötelezettséget vállalok arra, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) 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: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

 

……..……..........…………………… 

nyilatkozó 

 

A titoktartási nyilatkozat letételét igazolom. 
 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 
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9. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

Iktatószám: BO/…../………….-../202… Tárgy: Jogviszony  

megszűnése/megszüntetése  
 

Dr. Alakszai Zoltán 

kormánymegbízott úr részére 

 

Székhelyén 

 

Tisztelt Kormánymegbízott Úr! 
 

 

Tájékoztatom, hogy a …………………………..………….. (szervezeti egység megnevezése Főosztály 
vagy Járási Hivatal) …………………………………………… (szervezeti egység megnevezése Osztály) 
szervezeti egységben …………………………. (név) személy foglalkoztatott jogviszonyának ………… 
jogcímen történő megszűnését/megszüntetését kezdeményezte 202… év ……………….hó … napi 
hatállyal, mely kérelmet csatoltan megküldöm. 
 

Támogatom/ Nem támogatom. 
 

Indoklás: 
 

 

Kérem Kormánymegbízott úr szíves egyetértését. 
 

Kelt.: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

Tisztelettel: 

 

 

…………………………………………. 
 

-------------------------------------------- 

x A megfelelő szövegrész aláhúzandó  

 

 
A jogviszony megszűnésére/megszüntetésére vonatkozó felterjesztési javaslatban foglaltakat  
 
 

jóváhagyom   /   nem hagyom jóvá. 
 
 

Kelt: Miskolc, 202... év ……….….. hó … nap 

 

 

Dr. Alakszai Zoltán 

kormánymegbízott 
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10. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

Iktatószám: BO/…../…………-…./202… Tárgy: Beosztási okirat/munkaszerződés  
módosításának kezdeményezése 

 

 

Dr. Alakszai Zoltán 

kormánymegbízott úr részére 

 

 

Székhelyén 

 

 

Tisztelt Kormánymegbízott Úr! 
 

Tájékoztatom, hogy a …………………………..………….. (szervezeti egység megnevezése Főosztály 
vagy Járási Hivatal) …………………………………………… (szervezeti egység megnevezése Osztály) 
szervezeti egységben …………………………. (név) foglalkoztatott személy jogviszonyának 
módosítására teszek javaslatot 202…  ……………………… napi hatállyal az alábbiak szerint. 
 

A jogviszony időtartama a módosítás előtt: határozatlan / határozottx
 

a módosítás után: határozatlan / határozottx
. 

 

Illetménye/bére (bruttó összeg) módosítás előtt: ………………………… 

Illetménye/bére (bruttó összeg) módosítás után: ………………………… 

 

Álláshelyének besorolása módosítás előtt: ………………………… 

Álláshelyének besorolása módosítás után: ………………………… 

 

Módosítás szöveges indokolása, egyéb megjegyzés: 
………………………………………………………………………………………………... 
 

Kérem Kormánymegbízott úr szíves egyetértését a fentiekben javasolt módosításhoz. 
 

Kelt.: …………………., 202... év ……….….. hó … nap 

Tisztelettel: 

 

 

…………………………………………. 
 

-------------------------------------------- 

x 
A megfelelő szövegrész aláhúzandó  

 

A felterjesztési javaslatban foglaltakat  
 
 
A beosztási okirat/munkaszerződés módosítására vonatkozó, fentiekben írt javaslatot: 
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jóváhagyom   /   nem hagyom jóvá. 

 
 

Kelt: Miskolc, 202... év …………….. hó … nap 

 

 

Dr. Alakszai Zoltán 

kormánymegbízott 
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11. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZAT 

 

Név:  ...................................................................... ….. 
Szervezeti egység:  ..................................................................... …… 

Álláshelyen ellátott feladat megnevezése:  ....................................… 

 

Kijelentem, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (Kit.) 95. §-ában foglaltakat 
(lásd lentebb tájékoztató) megismertem és ez alapján az alábbi nyilatkozatot teszem. 
(Minden oldal aláírandó!) 
 

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, 
az európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvétel  
kivételével – közszereplést nem vállalok. 

 

3. A kormányzati 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 a kormányzati szolgálati 
jogviszony fennállása alatt keletkezett az érintett köteles írásban bejelenteni, a bejelentés 
megtételétől számított 30 napon belül az összeférhetetlenséget meg kell szüntetni. Az érintettek 
megegyezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlója dönti el, hogy melyik kormánytisztviselőnek 
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. A kormányzati igazgatási szerv és a kormányhivatal kormánytisztviselője 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, nemzetiségi önkormányzati képviselő annál az önkormányzatnál, amely az 
engem alkalmazó kormányzati igazgatási szerv illetékességi területén működik 

a) képviselő vagyok, önkormányzat neve: ………………………………………………………….…. 
b) nem vagyok képviselő 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

foglalkoztatott 

 

6. További munkavégzésre irányuló jogviszonyom – ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint 
díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – 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 az álláshelyen ellátott feladataimmal közvetlenül 
összefügg:  ......................................................................................................................................................  
 .........................................................................................................................................................................  

 

 

Tájékoztató 

 

További jogviszony: 
Különösen a közszolgálati jogviszony, a fennálló kormányzati szolgálati jogviszony esetén másik 
kormányzati szolgálati jogviszony, a munkaviszony, a politikai szolgálati jogviszony, a közalkalmazotti 
jogviszony, a honvédelmi alkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony, a 
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. 
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Kit. 95. § (5)-(8) bekezdése értelmében: 
A kormánytisztviselő további munkavégzésre irányuló jogviszonyt, ideértve más keresőfoglalkoztatást, 
valamint díjazás ellenében folytatott tevékenységet is – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, 
szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és az 
állami projektértékelői jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható tevékenység, továbbá a 
közérdekű önkéntes tevékenység kivételével – kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes 
engedélyével létesíthet. 

 

(6) A kormánytisztviselő annak létesítését megelőzően köteles írásban bejelenteni a munkáltatói jogkör 
gyakorlója részére a gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű 
önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt. 
(7) A kormánytisztviselő a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyakorolható tevékenység, továbbá a 
közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt kizárólag a munkáltatói jogkör 
gyakorlójának előzetes engedélye alapján létesíthet, ha a munkavégzés időtartama részben azonos a 
kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejével. 
(8) Az (5) és (7) bekezdés szerinti előzetes engedély kérésének elmulasztása és a (6) bekezdés szerinti 
bejelentés elmulasztása esetén a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya felmentéssel 
megszüntethető 

Előzetes 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 munkavégzésre irányuló jogviszony 
– ideértve más keresőfoglalkoztatást, valamint díjazás ellenében folyatott tevékenységet is –  

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 a kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejével 
Előzetes bejelentési kötelezettség kiterjed: 
tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, 
a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyra és az állami projektértékelői jogviszonyra, továbbá a 
közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló jogviszonyra 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

foglalkoztatott 
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7. Kijelentem, hogy gazdasági társaságnál 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:  ........................................................................................  
Tudomásul veszem, hogy az a) pont aláhúzása esetén a 7. pontban foglalt feltételek 
fennállását a gazdasági társaság által kiállított igazolással kell igazolni. 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

foglalkoztatott 

II. 

További munkavégzésre irányuló jogviszony, keresőfoglalkoztatást, díjazás ellenében folytatott 
tevékenység engedélyezése, bejelentése 

 

 a nyomtatvány ……….. pontjában meghatározott  
 

korábban létrejött 
 

létesíteni kívánt  

 

további munkavégzésre irányuló jogviszonyom, keresőfoglalkoztatásom, díjazás ellenében 
folytatott tevékenységem engedélyezését. ( megfelelő aláhúzandó) 

 

II/B. Kérem a nyomtatvány ….… pontjában meghatározott jogviszony létesítésével 
kapcsolatos előzetes bejelentésem tudomásulvételét. 
 

Tudomásul veszem, hogy a 6-7. pontban foglalt tevékenység engedélyezéséről a munkáltatói jogkör 
gyakorlója 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, kormányzati szolgálati 
jogviszonyom a Kit. 95. § (8) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva megszűnik. 
Kijelentem, hogy azonnali bejelentési kötelezettségemnek eleget teszek amennyiben kormányzati 
szolgálati jogviszonyom fennállása alatt fenti nyilatkozatommal kapcsolatban változás történik. 
Tudomásul veszem, hogy valótlan nyilatkozatom következményei engem terhelnek. 
Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben az engedélyezett további jogviszony, 
keresőfoglalkoztatás, díjazás ellenében folytatott tevékenység, bejelentési kötelezettség alá eső 
tevékenység megszüntetésre kerül, haladéktalanul írásban bejelentem. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 
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Előzetes bejelentésnél: 
 

 

……………………………… 

bejelentő 

 Engedélykérésnél: 
 

….………………..……………………… 

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, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 

főosztályvezetője 

   

  Engedélyezem                            Nem engedélyezem 

 

…………………………. 
munkáltatói jogkör gyakorlója 

  

…………………………. 
munkáltatói jogkör gyakorlója 
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BEJELENTÉS 

engedélyezett további munkavégzésre irányuló jogviszony, más keresőfoglalkoztatás, 
díjazás ellenében folytatott tevékenység 

megszűnéséről/megszüntetéséről 
 

 

Név: …………………………………………………………………………….. 
 

Álláshely megnevezése/munkakör: ……………………………………………………………………………… 

 

Szervezeti egység: …………………………………………………………………………….. 
 

 

Bejelentem, hogy ……………………………………………………………………. munkáltatóval, megbízóval  
……… év …………………. hó ….. napjától fennálló ……………………….. további munkavégzésre 
irányuló jogviszonyom, egyéb keresőfoglalkoztatásom, díjazás ellenében folytatott tevékenységem 
……… év ………………….. hó …… napján ……………………………………………… jogcímen 
megszűnt/megszüntetésre kerül. 
 

A bejelentés első példányát megőrzöm. 
 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

foglalkoztatott 
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12. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI, PÁRTATLANSÁGI NYILATKOZAT 

 

 

Alulírott, a jelen nyilatkozattal tanúsítom, hogy elfogadom az alább részletezésre kerülő feltételeket. A 
jelen nyilatkozat megtételével megerősítem, hogy megismertem azon, a jelen időpontig rendelkezésre 
álló információkat, amelyek a DSZ/30-2020. számú megállapodásban meghatározott feladatok ellátására 
vonatkoznak. E nyilatkozattal vállalom, hogy a felelősségi körömbe tartozó átruházott feladatokat 
pártatlanul és a szakmai követelményeknek, továbbá a hatályos európai uniós és nemzeti 
jogszabályoknak megfelelő módon elvégzem. 
 

Vállalom továbbá, hogy ha bármely, a feladataim ellátására irányadó jogszabály, így a mezőgazdasági, 
agrár-vidéfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény által meghatározott összeférhetetlenségi körülmény 
bekövetkezik, azt haladéktalanul írásban, bejelentem a Kincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési 
támogatásokkal kapcsolatos hatáskörébe tartozó kérelmek ügyintézéséből való kizárási-, 
összeférhetetlenségi ok és az ügyintézésben való részvétel tilalmát megalapozó egyéb körülmény 
bejelentésére, és az eljáró ügyintéző, vagy szervezeti egység kijelölésére vonatkozó szabályokról szóló, 
hatályos belső szabályozóban foglaltaknak megfelelően bejelentem az illetékes vezetőnek. 
 

Kijelentem, hogy független vagyok minden olyan féltől, amely számára nyereséget vagy egyéb anyagi 
előnyt hozhat a Magyar Államkincstár által folyósított 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 feladatvégzésem 
során felmerül, hogy létezik vagy létrejött ilyen viszony, ezt azonnal jelzem hivatali vezetőmnek 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. 
 

Név  

Álláshelyen ellátott feladat  

Intézmény  

Aláírás  

Dátum  

  

Tanú 1: 

___________________ 

Tanú 2: 

______________________ 

Neve: 

___________________ 

Neve: 

______________________ 

Lakcíme: 
___________________ 

Lakcíme: 
______________________ 
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13. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

Titoktartási nyilatkozat 
 

Név:..................................................................... (……………… Megyei Kormányhivatal felhasználói 
azonosító:….…………………………….) ………………. Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Megyei 
Kormányhivatal) kormánytisztviselője, munkaviszonyban álló munkavállalója vagy a Megyei 
Kormányhivatallal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy (a továbbiakban együtt: 
Titoktartásra kötelezett) nyilatkozom, hogy a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) 
adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatában foglaltakat megismertem, tudomásul vettem, és az abból 
fakadó kötelezettségeket magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a Kincstár átruházatott feladataival kapcsolatos 
tevékenységem teljesítése során bármilyen módon tudomásomra jutott adatot, tényt, információt 
(különösen: személyes adatot, üzleti titkot, védett ismeretet) köteles vagyok bizalmasan kezelni, azokat 
megőrzöm; és kötelezettséget vállalok arra, hogy azokat sem harmadik személy tudomására, sem 
nyilvánosságra nem hozom; azokról az adatátadás alapjául szolgáló feladataim ellátásához feltétlenül 
szükséges mértéken túl másolatot, feljegyzést nem készítek, illetve a feltétlenül szükséges másolatokat 
feladataim ellátását követően megsemmisítem. A tudomásomra jutott adatot csak a Kincstár előzetes 
írásbeli hozzájárulásával, illetve jogszabály kötelező rendelkezése esetén hozhatom harmadik személy 
tudomására. 
Jelen Nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fentiekben megjelölt tevékenységemmel 
összefüggésben megismert adatokkal kapcsolatban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény üzleti titokra vonatkozó szabályait, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és a tanácsi 
rendelet (általános adatvédelmi rendelet – GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit betartom. 
Jelen nyilatkozat aláírásával tudomásul veszem, hogy a titoktartási kötelezettség jogi személy esetén 
annak valamennyi munkavállalóját, illetve egyéb közreműködőjét (különösen alvállalkozót, megbízottat, 
teljesítési segédet) is terheli.  
Tudomásul veszem, hogy a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: 
Mavtv.) hatálya alá tartozó adatok tekintetében a Mavtv., valamint a Kincstár Minősített adat védelmének 
Biztonsági Szabályzatának rendelkezései szerint kell eljárni. 
Jelen Nyilatkozat aláírásával elfogadom, hogy a titoktartási kötelezettség a Nyilatkozat aláírásának 
napjától időbeli korlátozás nélkül terhel. 
Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatban vállalt kötelezettségek megszegése esetén polgári jogi, 
illetve büntetőjogi felelősséggel tartozom. 
 

Kelt: …………………., 202… év ……………. hó … nap 

 

 

…………………………………………………. 
Titoktartásra kötelezett 
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14. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

KÉRELEM 

egyedi munkaidő-beosztás engedélyezésére 

 

Munkahely megnevezése: ……………………………………………………………………………….......... 
Foglalkoztatott neve: …………………………………… 

Adóazonosító jele: …………………………………… 

Születési helye, ideje: …………………………………… 

 

A munkaidő-beosztást az alábbi eltéréssel kérem engedélyezni: 
Az egyedi munkaidő-beosztásra irányuló kérelem indoka: 
 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

…………………………………..…….. 
foglalkoztatott aláírása 

 

A közvetlen munkahelyi vezető javaslata: 
 

A kérelmet támogatom. / A kérelmet nem támogatom.* 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

P.H. 

 

…………………………………..…….. 
közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése: 
 

A kérelemben foglalt eltérő munkaidő-beosztást engedélyezem. 
A kérelemben foglalt eltérő munkaidő-beosztást nem engedélyezem.* 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

P.H. 

 

…………………………………..…….. 
munkáltatói jogkör gyakorlója 

* A megfelelő rész aláhúzandó. 
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15. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

AZ EGYEDI MUNKAIDŐ-BEOSZTÁS ENGEDÉLYEZÉSÉNEK FELÜLVIZSGÁLATA 

 

 

Munkahely megnevezése: ……………………………………………………………………………….......... 
Foglalkoztatott neve: …………………………………… 

Adóazonosító jele: …………………………………… 

Születési helye, ideje: …………………………………… 

 

Nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy az egyedi munkaidő-beosztás engedélyezésére irányuló 
kérelmemben foglalt indok(ok) továbbra is 

fennáll(nak) / nem áll(nak) fenn* 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

…………………………………..…….. 
foglalkoztatott aláírása 

 

A közvetlen munkahelyi vezető javaslata: 
Az eltérő munkaidő-beosztás további fenntartását  
támogatom / nem támogatom.* 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

P.H. 

 

…………………………………..…….. 
közvetlen munkahelyi vezető 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése: 
 

Az egyedi munkaidő-beosztásra vonatkozó engedélyt fenntartom. / 
Az egyedi munkaidő-beosztásra vonatkozó engedélyt megszüntetem.* 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

P.H. 

 

…………………………………..…….. 
munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

 

* A megfelelő rész aláhúzandó.  
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16. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

RENDKÍVÜLI MUNKAVÉGZÉS ELRENDELÉSÉNEK KEZDEMÉNYEZÉSE 

 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal ……………. (Járási Hivatal/Főosztály) állományában 
foglalkoztatott alábbi személyek részére rendkívüli munkavégzés elrendelését kezdeményezem, 
melynek kormánymegbízotti jóváhagyását kérem. 
 

A rendkívüli munkavégzés helye: 

A rendkívüli munkavégzés keretében ellátandó tevékenység: 
 

A rendkívüli munkavégzéssel érintett foglalkoztatottak neve és a rendkívüli munkavégzés időpontja 
előreláthatóan az alábbi: 

Foglalkoztatott neve 
Rendkívüli munkavégzés 

kezdő ideje előreláthatóan 
(év, hónap, nap, óra, perc ) 

Rendkívüli 
munkavégzés befejező 

időpontja 
előreláthatóan (év, 

hónap, nap, óra, perc) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

……………………………… 

szervezeti egység vezetője 

 

A 202… év ……………… hó … napján, ………………………… vezetőjétől elektronikus úton/postai úton 
érkezett, fentiekben feltüntetett foglalkoztatott(ak) részére a rendkívüli munkavégzés elrendelését 
főosztályvezető/önálló jogállású osztály állományában foglalkoztatott esetében engedélyezem, járási 
hivatal állományában foglalkoztatott személy esetében egyetértek a rendkívüli munkavégzés 
elrendelésével. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

………………………………. 
kormánymegbízott  
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17. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

RENDKÍVÜLI MUNKAVÉGZÉS ELRENDELÉSE 

(munkavállaló) 
 

 

Név ……………………………………………... (születési hely, idő: ……………………………………… 
anyja neve: …..…………………, lakcíme: ……………………………………..) ……………………… részére 

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 ellenértékként 

elsősorban szabadidőt kell kiadni, ennek hiányában 50% bérpótlék 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.  
 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

P.H. 

 

 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 



82 

17. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

RENDKÍVÜLI MUNKAVÉGZÉS ELRENDELÉSE 

(kormánytisztviselő) 
 

 

Név ……………………………………………... (születési hely, idő: ……………………………………… 
anyja neve: …..…………………, lakcíme: ………………………………….) ………………….………. 
részére rendkívüli munkavégzést rendelek el. 
 

A rendkívüli munkavégzés ideje előreláthatóan: …………………………………….………. 
 

A rendkívüli munkavégzés helye:  ………………………………..……..….…. 
 

A rendkívüli munkavégzés keretében ellátandó tevékenység:  
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
Tájékoztatom, hogy a Kit. 124. §-ában foglaltak szerint a kormánytisztviselőt 

- 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 Kit. 124. § (7) bekezdése szerinti munkaidő 

teljesítését követően legkésőbb harminc napon belül kell kiadni. 
A Szabályzat értelmében a rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőre a vezetői álláshelyen 
foglalkoztatott tisztviselő is jogosult. 
 

Felhívom a figyelmét, hogy a rendkívüli munkavégzés tényleges időtartamát a jelenléti íven kell 
feltüntetni. 
 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 
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18. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS TELJESÍTÉSIGAZOLÁSRÓL 

 

 

Tájékoztatom, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 
124. § (1) bekezdése szerint a kormánytisztviselőt rendkívüli munkaidő teljesítése esetén annak 
időtartamával azonos mértékű szabadidő illeti meg. 
 

Ettől eltérően a Kit. 124. § (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 Kit. 124. § (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 a kormánytisztviselő kifizetéskori 
illetményének a szabadidőre járó arányos összege. A megváltásnak nem akadálya, ha a 
kormánytisztviselő a rendkívüli munkaidő teljesítését követő 30 napon belül szabadságot 
igényelt/szabadság került részére kiadásra. 
 

A Kit. 124. § (5) bekezdése szerint a vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselő 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 értelmében a rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőre a vezetői 
álláshelyet betöltő tisztviselő is 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) bekezdései alapján a munkavállalót a munkaidő-beosztás szerinti heti 
pihenőidőre, illetve a munkaszüneti napra elrendelt rendkívüli munkaidő ellenértékeként 100% bérpótlék 
illeti meg. 

 

A bérpótlék kifizetésének nem akadálya, ha a munkavállaló a rendkívüli munkaidő teljesítését követő 30 
napon belül szabadságot igényelt/szabadság került részére kiadásra. 
 

Fentiekre tekintettel kérem, hogy a rendkívüli munkaidő elrendelésben érintett kormánytisztviselők 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 20… év ………….. havi rendkívüli 
munkaidő tekintetében 20… év ………….. hó … nap határidővel a Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs 
Főosztály Humánpolitikai Osztálya részére megküldeni szíveskedjen. 
 

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 
 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

P.H. 

 

 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 
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19. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

 

 

……………………………... kormánytisztviselő/ munkavállaló részére a BO/06/………-……/20… 
ügyiratszámon elrendelt rendkívüli munkavégzés 20… év ……………… havi teljesítésigazolása. 
 

A rendkívüli munkavégzés tényleges ideje: 
202... év ………………….. hó ... nap … óra … perc 

202... év ………………….. hó ... nap … óra … perc 

202... év ………………….. hó ... nap … óra … perc (szombat) 

202... év ………………….. hó ... nap … óra … perc (szombat) 

202... év ………………….. hó ... nap … óra … perc (vasárnap) 
202... év ………………….. hó ... nap … 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: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

P.H. 

 

 

……..……..........…………………… 

főosztályvezető/járási 
hivatalvezető/kormánymegbízott/ önálló jogállású 

osztály osztályvezetője 
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20. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

MEGÁLLAPODÁS 

a munkavégzés rendes helyétől eltérőn a kormánytisztviselő lakó-, illetve tartózkodási helyén 
történő munkavégzésről 

(Home Office) 

Amely létrejött egyrészről a 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal ……… (a továbbiakban: Kormányhivatal) / Járási 
Hivatal (a továbbiakban: ……Járási Hivatal) 

székhelye:   

képviseli:  …………..kormánymegbízott/járási hivatalvezető 

 

másrészt  
 

NÉV 

(a továbbiakban: kormánytisztviselő) 
 született:   

 anyja neve:   

 lakóhelye:   

 telefonszáma:    

 

a továbbiakban együtt, mint Felek között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 
 

1. A felek kölcsönösen megállapodnak abban, hogy a kormánytisztviselő a kormányzati igazgatásról 
szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 126. §-ában foglaltak szerint a munkáját a 
munkavégzés rendes helyétől eltérően ……… napjától ……….. napjáig munkanapokon az irányadó 
munkarend szerint (a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal rugalmas munkarendjének 
megállapításáról szóló 8/2020. (III.26.) számú kormánymegbízotti utasítás) a lakó-, illetve 

tartózkodási helyén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Informatikai Főosztály 
munkatársaitól átvett hivatali eszközzel végzi. A Kormánytisztviselő köteles munkavégzésre alkalmas 
állapotban munkaidejét munkával tölteni, illetőleg munkaideje alatt munkavégzés céljából a közvetlen 
munkahelyi vezetője rendelkezésére állni 
A jelen megállapodás szerinti munkavégzést a munkáltatói jogkör gyakorlója által kiállított 
megbízólevéllel rendelkező tisztviselő ellenőrizheti. Az ellenőrzés nem jelenthet az ellenőrzött illetve a 
feladat ellátási helyet használó más személy számára aránytalan terhet.  

 

A kormánytisztviselő köteles a jelen megállapodás időtartama alatt jelenléti ívet vezetni, melyet Pdf. 
formátumban köteles a közvetlen munkahelyi vezetője részére annak hivatali e-mail címére 
megküldeni. 
 

Jelen megállapodás időtartama alatt a szabadság kiadására és igénybe vételére vonatkozó 
szabályok nem változnak. A szabadság igénybevételének szándékát a kormánytisztviselő a közvetlen 
munkahelyi vezetője hivatali e-mail címére küldött elektronikus üzenetben köteles jelezni, melyet a 
munkahelyi vezető szintén elektronikus üzenetben hagy jóvá. Az igénybe vett szabadságot a jelenléti 
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íven rögzíteni kell, szabadság engedélyként a kérő és az engedélyező elektronikus levél szolgál, 
melyet nyomtatva a jelenléti ívhez csatolni kell. 
 

Jelen megállapodás szerinti feladatellátás helye:  
 

2. A kormánytisztviselő az 1. pontban megjelölt időtartam alatt az alábbi feladatokat köteles ellátni: 
(szükséges a feladatokat konkrétan és egyedileg meghatározni) 

- 

- 

- 

 

3. Elvégzett feladatok, előkészített dokumentumok, adatok, táblázatok stb. továbbításának rendje és 
határideje: 
- 

- 

- 

- 

 

A kormánytisztviselő a naponta elvégzett feladatokról köteles a megállapodás 1. melléklete szerinti 
beszámolót készíteni, majd azt aláírásával ellátva a közvetlen munkahelyi vezető részére 

elektronikus úton a munkaidő végén megküldeni. 
 

4. Felek a Kit. 126. § (3) bekezdésben foglaltak szerint a kapcsolattartás módját az alábbiak szerint 
rögzítik: 

 

- a kapcsolattartás módja: elektronikus levelező rendszer (Groupwise), mobiltelefon,   
- a kapcsolattartás a közvetlen munkahelyi vezetővel történik 

o név:  
o telefonszám:  
o e-mail cím:  

 

5. A kormánytisztviselő feladatainak elvégzésére kizárólag hivatali eszközt használhat, mely eszköz 
kezelése, használata során annak átadás-átvételének időpontjától az átadás-átvétellel egyidejűleg 
kapott tájékoztatóban foglaltak maradéktalan betartására köteles. 
 

6. Jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a 2. melléklet szerinti munkavédelmi nyilatkozat, 
melyben foglaltakat a kormánytisztviselő az otthoni munkavégzés során maradéktalanul köteles 
betartani. 

 

7. Jelen megállapodás a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonyát egyebekben nem érinti. 
 

8. Az 1. pontban meghatározott időtartam alatt a kormánytisztviselő illetménye, külön és egyéb 
juttatásai változatlanok maradnak.  

 

9. Az otthoni munkavégzéssel összefüggésben a kormánytisztviselőnél munkáltató által megtérítendő 
költség nem számolható el.. 
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10. A kormánytisztviselő a munkáltató által meghatározott informatikai védelmi beállításokat bizonyítható 
módon alkalmazza, valamint a biztonsági előírásokat maradéktalanul betartja. 
 

11. A kormánytisztviselő a Home Office munkavégzés során a jogszabályban szabott és a közvetlen 
munkahelyi vezetője által szabott határidők betartására köteles. 
 

12. A kormánytisztviselő a Home Office munkavégzés során a feladatait a tőle elvárható legmagasabb 
szakmai színvonalon, a jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásával köteles ellátni. 
 

13. A felek kijelentik, hogy az otthoni munkavégzés nem jár sem a munkáltató, sem a kormánytisztviselő 
számára aránytalan sérelemmel. 
 

14. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Kit. rendelkezései megfelelően irányadók. 
 

15. Felek kijelentik, hogy a megállapodás tartalmát megértették, és azt mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 

 

Kelt: ……..., 202… év …………. hó „…” nap 

 

Kelt: ……..., 202… év …………. hó „…” nap 

 

 

 

…………………………………. 
(Név) 

kormánymegbízott/Járási Hivatal 
járási hivatalvezető 

 

 

………………………… 

(Név) 
kormánytisztviselő 

Főosztály/ .. Járási Hivatal/….. Osztály 
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1. melléklet 
a BO/…../…………….-…../202… iktatószámú megállapodáshoz 

 

 

Beszámoló 

otthoni munkavégzésről 
(home office) 

 

 

név: 
szervezeti egység: 
telefonszám: 
e-mail cím: 
 

munkavégzés pontos címe: 
munkavégzés dátuma (év/hónap/nap): 
napi munkavégzés ideje (munkaidő pl.: 7:30-16:30): 

 

A fenti munkavégzési napon az alábbi feladatok ellátására került sor: 
 

 

Kelt: ……..., 202…év ………….hó „…” nap 

 

 

 

……..……..........…………………… 

kormánytisztviselő 
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2. melléklet 
a BO/…../…………….-…../202… iktatószámú megállapodáshoz  

 

Munkavédelmi nyilatkozat 

 

Alulírott ………………………..………………(Név) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
(szervezeti egység) kormánytisztviselője nyilatkozom az alábbiakról: 
 

 Tudomásul veszem, hogy munkavégzésre csak a kormányhivatal által biztosított informatikai 
eszközök használhatóak, kivéve az internethasználat biztosításához szükséges otthoni eszközöket. 

 Tudomásul veszem, hogy a nem munkavégzés közben történő baleset nem minősül 
munkabalesetnek. 

 Munkabaleset esetén a vonatkozó kormánymegbízotti utasítás szerint vagyok köteles eljárni. 
 Tudomásul veszem, hogy a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottja ellenőrzést végezhet 

otthonomban a munkavégzéssel összefüggésben, illetve a munkakörülmények megfelelőségéről. 
 A munkavégzéshez használt eszközöket, berendezéseket, tárgyakat rendeltetésüknek megfelelően 

használom. 
 Az alábbi ismertetett, a képernyős munkahely kialakításának minimális követelményeit a 

munkavégzésem során maradéktalanul betartom: 

 

Általános rendelkezés 

A képernyős berendezést úgy kell kialakítani, üzembe helyezni, illetve üzemben tartani, hogy 
rendeltetésszerű használat esetén ne jelentsen egészségi kockázatot vagy balesetveszélyt a 
munkavállalók számára. 
 

Képernyő 

A képernyőn megjelenő jelek jól definiáltak és világos formájúak, megfelelő méretűek legyenek, a 
jelek és a sorok közötti megfelelő térközzel. 
A képernyőn megjelenő kép legyen stabil, villódzásnak vagy az instabilitás más formájának nem 
szabad előfordulnia. 
A fényesség, illetve a jelek és a háttér közötti kontraszt legyen a használó által könnyen állítható és 
a környezeti feltételekhez könnyen hozzáigazítható. 
A képernyő a használó igényeinek megfelelően legyen könnyen és szabadon elfordítható, dönthető. 
Biztosítani kell külön monitorpolc vagy állítható asztal használatát. 
A képernyő legyen mentes olyan tükröződéstől és fényvisszaverődéstől, amely a használónak 
kényelmetlenséget, látási nehézséget okozhat. 
 

Munkaasztal vagy munkafelület 
A munkaasztal vagy munkafelület legyen olyan nem fényvisszaverő felületű és nagyságú, hogy 
biztosítsa a monitor, a billentyűzet, az iratok és a csatlakozó eszközök rugalmas elrendezését. 
A laptartó legyen állítható, és a használó számára kényelmes olvashatóságot biztosító helyzetben 

rögzíthető. 
 

Munkaszék 

A munkaszék legyen stabil, továbbá biztosítsa a használó könnyű, szabad mozgását és kényelmes 
testhelyzetét. 
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A szék magassága legyen könnyen állítható. 
A szék támlája legyen magasságában állítható és dönthető. 
Igény esetén lábtámaszt vagy saroktámaszt, illetve kartámaszt kell biztosítani. 
 

Térkövetelmények 

A munkahelyet úgy kell megtervezni és méretezni, hogy a használónak legyen elegendő tere 
testhelyzete és mozgásai változtatásához. 
 

Megvilágítás 

Az általános, illetve helyi világítás (munkalámpa) biztosítson kielégítő megvilágítást és megfelelő 
kontrasztot a képernyő és a háttérkörnyezet között, tekintetbe véve a munka jellegét és a használó 
látási követelményeit. 
A képernyőre és más munkaeszközökre vetődő, zavaró tükröződést és fényvisszaverődést oly 
módon kell megelőzni, hogy a képernyős munkahely telepítésekor a munkaterem és a munkahely 
megtervezését összehangolják a mesterséges fényforrások elhelyezésével és műszaki jellemzőivel. 
 

Tükröződés és fényvisszaverődés 

A képernyős munkahelyeket úgy kell megtervezni, hogy a fényforrások (ablakok és más nyílások, 
átlátszó vagy áttetsző falak), világosra festett berendezési tárgyak vagy falak ne okozzanak 
közvetlen fényvisszaverődést, és amennyire csak lehetséges, ne idézzenek elő tükröződést a 
képernyőn. 
Az ablakokat igazítható takaróeszközök megfelelő rendszerével kell ellátni, hogy a képernyős 
munkahelyre eső nappali megvilágítást csökkenteni lehessen. 
 

Zaj 

A munkahelyhez tartozó berendezések okozta zajt figyelembe kell venni a munkahely 

berendezésekor, különös tekintettel arra, hogy ne zavarja a figyelmet és a beszédmegértést. 
 

Klíma 

A munkahelyhez tartozó berendezések nem fejleszthetnek olyan mennyiségű hőt, hogy az a 
munkavállalónak diszkomfort-érzést okozzon. 
A használó legyen védve a sugárzó és áramló hőhatásoktól és az asztal alatt hőt termelő 
berendezésektől. 
A páratartalmat megfelelő szinten kell biztosítani és tartani. 
 

Sugárzás 

Minden sugárzást a látható fénysugárzás kivételével, a használó egészsége és biztonsága 
szempontjából elhanyagolható szintre kell korlátozni. 

 

Jelen nyilatkozatom a közöttem és a kormányhivatal között létrejött, otthoni munkavégzésre irányuló 
megállapodás elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
A nyilatkozat aláírásával egyidejűleg kijelentem, hogy az otthoni munkavégzéshez szükséges, jelen 
nyilatkozatban feltüntetett minimális feltételekkel rendelkezem. 
 

Kelt: ……..., 202…év ………….hó „…” nap 

……..……..........…………………… 

kormánytisztviselő  
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21. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) 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  
– a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény vonatkozó előírásai alapján/a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján – az alábbiak szerint állapítottam meg: 
  

Alapszabadság 
… nap/év 20…01.01. - 

20… (év, hó, 
nap) 

… nap 

………………………………………. … nap/év 20...01.01. - 20……. ... nap 

 … nap/év 20...01.01. - 20……. ... nap 

Pótszabadság (jogcímenként felsorolva) … nap/év 20...01.01. - 20……. ... nap 

Éves szabadsága összesen:    .... nap 

 

 

A fentiek alapján Önt 20…. évben összesen …. nap szabadság illeti meg. 
 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

Kapják: 
1) Kormánytisztviselő/munkavállaló 

2) Személyi anyag 

3) Irattár 
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22. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

KÉRELEM 

a Kit. 155. § (4)-(6) bekezdése szerinti pótszabadság igénybevételére 

 

Szervezeti egység megnevezése: 
Foglalkoztatott neve: 

Adóazonosító jele: 
Születési helye, ideje: 
 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 155. § (4)-(6) bekezdése szerinti                       
pótszabadság igénybevételét kérem, az alábbi jogcímen: 
 

a) apákat megillető pótszabadság (a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát 
csatolom) 

b) nagyszülő unokája születése utáni pótszabadság (az unoka születési anyakönyvi kivonatának 
másolatát csatolom) 

c) első házasságkötés utáni pótszabadság (a házassági anyakönyvi kivonat másolatát csatolom). 

 

A fentiekben megjelölt pótszabadságot az alábbi időpontban kérem részemre biztosítani: 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Amennyiben az első házasságkötés utáni pótszabadság kerül igénylésre, úgy nyilatkozom arra 

vonatkozóan, hogy a csatolt házassági anyakönyvi kivonat szerint megkötött házasság az első 
házasságom, azt megelőzően még nem voltam házas állapotú. 
 

Kelt: ……………….., 202… 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 pótszabadságot a kérelembe foglaltak szerint engedélyezem. 
 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 
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23. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 
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24. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
kormánymegbízottja 

részére 

 

Székhelyén 

 

SZABADSÁGKÉRŐ LAP 

 

 

Kérem, hogy a 202… évi szabadságom terhére 

 

202… év ………….. hó ….. napjától 202… év …………… hó …… napjáig …… nap fizetett szabadság 

kivételét engedélyezni szíveskedjen. 
 

202... évi áthozott szabadság:                         nap 

Eddig kivett a 202…. évi áthozottból:                              nap 

Tárgyévi összes szabadság (áthozat nélkül):             nap 

Eddig kivett a tárgyévi szabadságból:                         nap 

Jelenleg kér:                                nap 

Marad az áthozottból:                         nap 

Marad a tárgyéviből:                                                      nap 

 

A szabadság ideje alatti telefonos elérhetőség: 
 

A távollétem ideje alatt helyettesít:……………………….. Telefon: 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

(név) 
(beosztás) 

 

Engedélyezem: 
 

Kelt: Miskolc, 202… év ……….… hó … nap 

……..……..........………………… 

kormánymegbízott 
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25. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

ÖSSZESÍTŐ KIMUTATÁS 

20… (év) ……..…….. (hó) 
 

 

Szervezeti egység megnevezése: ………………………………………………. 
 

Sorszám Munkatárs neve 
Távollét 
megnevezése* 

Távollét 
kezdete 

Távollét 
vége 

Távol 
töltött 
napok 

száma 

 

Megjegyzés 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

* 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 megillető rendkívüli szabadság, 
NSZ: Nagyszülőt megillető pótszabadság, FSZ: Fizetés nélküli szabadság, 
HH: hozzátartozó halála miatti rendkívüli szabadság, E: egyéb,  
TK: továbbra is keresőképtelen 

  

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……………………………………. 
szervezeti egység vezetője 

  



97 

26. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) 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: 
 

1. orvosi igazolás a keresőképtelen (terhességi) állományba vételről 
időszak: …………………………. -tól …………………………... -ig; 

2. orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről 
időszak: …………………………. -tól ……………………....…… -ig; 

3. „Igazolás fekvőbeteg-gyógyintézetben történő gyógykezelésről” 
időszak: …………………………. -tól …………………………... –ig; 

4. születési anyakönyvi kivonat másolata; 

5. csecsemőgondozási díj igénybejelentő, 
6. gyermekgondozási díj igénybejelentő, 
7. üzemi balesettel kapcsolatos iratok: 

……………………………………………………………………….; 
 

Egyéb, fel nem sorolt iratok: 
………………………………………………………………………………. 
 

Alulírott biztosított nyilatkozom, hogy az ügyintéző nevéről és hivatali elérhetőségéről a szóbeli 
tájékoztatást megkaptam. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap  
P.H. 

 

 

……..……..........………………… 

átadó (biztosított) 

 

 

……..……..........………………… 

átvevő (munkáltató) 
27. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

…/2021. (... …) utasításához 
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Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........………………… 

 

 

……..……..........………………… 

felelős jelentő szervezeti egység vezetője 

P.H. 

 

 

 

  

Nemleges esetben is kell jelentést adni. 

Munkáltató neve:_____________________________________________________________ 

Címe:______________________________________________________________________ 

Munkáltató törzsszáma:_____________ 

Szervezeti egység megnevezése:________________________________________________ 

Szakfeladat: _________________________________________________________________ 

 

Jelentés hónapja:                       év              hó 

So
rs

zá
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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TÁJÉKOZTATÓ 

 

 

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. 

 

2. Amennyiben egy hónapon belül a távollét megszakításokkal történt, a kitöltés egy személlyel 
kapcsolatban több sorban történik. 
Például: Kiss Béla 12.06.11  06. 03.  06. 05. 

    06. 13.     - 

 06. 25.  06. 28. 

 

3. A távolmaradás jogcíme oszlopba a távollétre jogosító okot kell feltüntetni. 
 

4. Munkából való távolmaradás bejelentése esetén az alábbi igazolásokat kell a jelentéshez csatolni:  
orvosi igazolások, határozat fizetés nélküli szabadság engedélyezéséről, stb. 

 

5. Nemleges jelentést a rovatok áthúzásával kell teljesíteni. 
 

 

Kapják: 
1. Illetményszámfejtő hely 

2. Irattár 
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28. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

KÉRELEM 

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: 
202… év ….………. hó …… nap 

202… év ….………. hó …… nap 

202… év ….………. hó …… nap 

 

A munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésre irányuló kérelem indoka: 

a) ügykezelői alapvizsga 

b) közigazgatási alapvizsga 

c) közigazgatási szakvizsga 

d) hozzátartozó halála (rokonsági fok megjelölése: ……………………………..) 
e) építésügyi vizsga 

f) anyakönyvi szakvizsga 

g) kormányablak ügyintézői vizsga 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

foglalkoztatott aláírása 

 

A közvetlen vezető javaslata (a megfelelőt aláhúzni szükséges): 
A kérelmet támogatom. A kérelmet nem támogatom. 
 

Kelt: ……………….., 202… 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: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 
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29. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

KÉRELEM 

alkotói szabadság igénybevételére 

(járási hivatal állományában lévő kormánytisztviselő részére) 
 

Szervezeti egység megnevezése: 
Foglalkoztatott neve: 

Adóazonosító jele: 
Születési helye, ideje: 
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 151. § (18) bekezdése szerinti  
– szabadságon felüli – 15 nap fizetett alkotói szabadság igénybevételét kérem, az alábbi 

a) képzettség: ……………………………………………………………………… 

b) szakképzettség ……………………………………………………………………… 

c) végzettség: ……………………………………………………………………… 

d) szakvizsga: ……………………………………………………………………… 

e) tudományos fokozat: ……………………………………………………………………… 

megszerzése céljából. 
 

Az előző pontban megjelölt képzettség, szakképzettség, végzettség, szakvizsga, tudományos 
fokozat megszerzésének folyamatban létének vagy a vizsgára való bejelentkezésnek igazolásául 
szolgáló dokumentumok felsorolása, melyeket másolatban csatolni szükséges a kérelemhez: 
 

- 

- 

- 

 

Az előzőekben írt alkotói szabadságot az alábbi – egybefüggő – időpontban kívánom igénybe venni: 
 

202… év ……………… hó … naptól 202… év ……………… hó … napig 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

kormánytisztviselő aláírása 
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Közvetlen munkahelyi vezető javaslata (a megfelelőt aláhúzni szükséges): 
 

A szabadság kivételét a kérelemben foglalt időpontban támogatom. 
 

A kérelmet nem támogatom. 
 

Indokolás: 
 

 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

közvetlen munkahelyi vezető 

 

A járási hivatalvezető javaslata (a megfelelőt aláhúzni szükséges): 
 

A szabadság kivételét a kérelemben foglalt időpontban támogatom. 
 

A kérelmet nem támogatom. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

járási hivatal vezetője 

 

Gazdasági vezetői pénzügyi ellenjegyzése. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

………………………… 

pénzügyi ellenjegyzés 

 

 

Főigazgató javaslata: 
 

A munkáltatói jogkör gyakorlójának az alkotói szabadságra vonatkozó – fentiekben írt – javaslatát 
 

támogatom    /    nem támogatom. 

 

Kelt: Miskolc, 202… év ……….… hó … nap 
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……..……..........…………………… 

főigazgató 

 

 

 

Kormánymegbízott döntése: 
 

A munkáltatói jogkör gyakorlójának az alkotói szabadságra vonatkozó – fentiekben írt – javaslatával 
 

egyetértek    /    nem értek egyet. 
 

Kelt: Miskolc, 202… év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

kormánymegbízott 
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KÉRELEM 

alkotói szabadság igénybevételére 

(főosztály/önálló jogállású osztály állományában lévő kormánytisztviselő részére) 
 

Szervezeti egység megnevezése: 
Foglalkoztatott neve: 

Adóazonosító jele: 
Születési helye, ideje: 
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 151. § (18) bekezdése szerinti  
– szabadságon felüli – 15 nap fizetett alkotói szabadság igénybevételét kérem, az alábbi 

a) képzettség: ………………………………………………………………………………….. 
b) szakképzettség:……………………………………………………………………………… 

c) végzettség: …………………………………………………………………………………… 

d) szakvizsga: …………………………………………………………………………………… 

e) tudományos fokozat: ………………………………………………………………………… 

megszerzése céljából. 
 

Az előző pontban megjelölt képzettség, szakképzettség, végzettség, szakvizsga, tudományos 
fokozat megszerzésének folyamatban létének vagy a vizsgára való bejelentkezésnek igazolásául 
szolgáló dokumentumok felsorolása, melyeket másolatban csatolni szükséges a kérelemhez: 
 

- 

- 

- 

 

Az előzőekben írt alkotói szabadságot az alábbi – egybefüggő – időpontban kívánom igénybe venni: 
 

202… év ……………… hó … naptól 202… év ……………… hó … napig  

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

kormánytisztviselő aláírása 

 

 

Közvetlen munkahelyi vezető javaslata (a megfelelőt aláhúzni szükséges): 
 

A szabadság kivételét a kérelemben foglalt időpontban támogatom. 
 

A kérelmet nem támogatom. 
 

Indokolás: 
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Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

közvetlen munkahelyi vezető 

 

 

 

A szervezeti egység vezetőjének javaslata szöveges indoklással: 
 

 

A szervezeti egység vezetőjének javaslata (a megfelelőt aláhúzni szükséges): 
 

A szabadság kivételét a kérelemben foglalt időpontban támogatom. 
 

A kérelmet nem támogatom. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

szervezeti egység vezetője 

Gazdasági vezetői pénzügyi ellenjegyzése. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

………………………… 

pénzügyi ellenjegyzés 

Főigazgató javaslata: 
 

A szervezeti egység vezetőjének az alkotói szabadságra vonatkozó – fentiekben írt – javaslatát 
 

támogatom    /    nem támogatom. 

 

Kelt: Miskolc, 202… év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

főigazgató 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése (a megfelelőt aláhúzni szükséges): 
 

A szabadságon felüli 15 nap fizetett alkotói szabadságot a kért időpontban engedélyezem. 
 

A szabadságon felüli 15 nap fizetett alkotói szabadságot nem engedélyezem. 
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Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 
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30. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

AJÁNLÁS 

 

Szervezeti egység megnevezése: …………………………………………………………………………... 
Foglalkoztatott neve: ……………………………………………… 

Születési helye, ideje: ……………………………………………… 

 

Javaslat az alábbi elismerésre:  
a) teljesítmény elismerés, 
b) motivációs elismerés 

 

A javaslat indokolása: 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

Javaslat az elismerés pénzbeli összegére: ……………………… 

 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap  
 

 

……..……..........…………………… 

javaslattevő aláírása 

 

 

A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntése (a megfelelőt aláhúzni szükséges):  
Az elismerést támogatom. 
Az elismerést nem támogatom. 
 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 
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31. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

CÉLFELADAT ELRENDELÉSE 

 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 146. § (1) bekezdése 
alapján/munkavállaló esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján 
célfeladatot állapítok meg 

 

Név: …………………………………………………………. 
Születési név: …………………………………………………………. 
Születési hely, idő: …………………………………………………………. 
Anyja neve: …………………………………………………………. 
Lakcím: …………………………………………………………. 
Álláshelyen ellátott feladat megnevezése: ………………………………… 

Adóazonosító jel: ………………………………………………………… 

 

kormánytisztviselő/ munkavállaló részére  
 

……………………………………………… kapcsolatos tevékenység teljesítése érdekében. 
 

A célfeladat meghatározása: 
……………………………………………………………………………………………………… témakörben 
megállapított célfeladat célja……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. kapcsolatos 
tevékenységek elvégzése. 
 

A teljesítés időtartama: 
……………… - ……………….. 
 

Feladatok részletezése: 
 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 

A célfeladat teljesítési határideje: 

202… év ……….… hó … nap 

 

A célfeladat díjazásának/finanszírozásának/ellentételezésének forrása: 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal saját költségvetése./ 
……………………………………………………………………………. (egyéb forrás esetén annak 
meghatározása) 
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A célfeladat teljesítése elfogadásának kritériumai: 
 

- A meghatározott feladatok megfelelő szakmai színvonalon, határidőben való teljesítése. 
- ………………………………………………………………………………………………………… 

 

A kormánytisztviselőt/ munkavállalót a célfeladat teljesítéséért – illetményén felüli díjazásként – 

céljuttatás illeti meg, melynek kifizetésére a teljesítésigazolást követően kerül sor. 
 

Teljesítést igazoló dokumentumok: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

A teljesítés igazolása: 

A célfeladat elvégzésének teljesítés igazolását a …………………………….gyakorolja. 
 

A célfeladat ellátásának díjazása: 
A célfeladat eredményes elvégzéséért a következő összeget határozom meg: 
Céljuttatásként: bruttó ……………,- Ft, azaz bruttó …………………………….. forint. 
 

A céljuttatás kifizetésének feltételei: 
 

A célfeladat akkor tekinthető teljesítettnek, ha a kormánytisztviselő/ munkavállaló a feladatot 
megfelelő minőségben és tartalommal, határidőre és maradéktalanul végrehajtotta. A 
teljesítésigazolásra a ……………………….. jogosult. 
 

A céljuttatás kifizetésének módja: 
A céljuttatás kifizetése a feladat teljesítése és annak igazolása után történik, a teljesítésigazolás 
kiállítását követően. 
 

Miskolc, 202… év ……….… hó … nap 

 

 

………………………………… 

munkáltatói jogkör gyakorlója 

 

Járási hivatal állományába tartozó foglalkoztatott esetén: 
A célfeladat elrendelését jóváhagyom: 
 

Miskolc, 202… év …………….. hó …. nap 

 

 

……………………………… 

kormánymegbízott 
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A célfeladatot ellenjegyzem: 
 

Miskolc, 202… év …………… hó …. nap 

 

……………………………… 

pénzügyi ellenjegyző 

 

A célfeladat megállapítását és annak feltételeit elfogadom. 
Az erről szóló dokumentum egy példányának átvételét aláírásommal elismerem. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

…………………………………………… 

kormánytisztviselő/ munkavállaló 

 

 

 

Kapják: 
1. Címzett 
2. Irattár 
3. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály  
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32. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

 

TELJESÍTÉSIGAZOLÁS 

 

 

Alulírott igazolom, hogy ……………………… (név) (születési hely, idő: ……………………., anyja 
neve:……………….., adóazonosító jel: …………………..) által – a ………………………….. 
iktatószám alatti célfeladat megállapítás szerint – elkészített és a közvetlen munkahelyi vezető által 
az elvégzett munka igazolására szóló dokumentumra figyelemmel a célfeladat teljesítése 
megtörtént. 
 

 

 

A céljuttatás bruttó …………….. Ft azaz …………………………… forint összegben kifizethető. 
 

A céljuttatás forrása: 
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal saját költségvetése / ……………………………… 
……………………………. (egyéb forrás esetén annak meghatározása). 
 

A teljesítést igazolom: 
 

 

Kelt: …………., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

………………….…………………………… 

kormánymegbízott/járási hivatalvezető 
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33. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

VISSZATÉRÍTENDŐ KRÍZISTÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

 

I. Kérelmező tölti ki:  
 

Név:  
Szervezeti egység:  
Adóazonosító jel:  
Lakcím:  
 

Igényelt összege:  
 

……………………,- Ft  

 

azaz ……………………..forint  
 

Az igényelt összeg havi …………………. Ft összegben történő visszafizetését kérem 
megállapítani/jóváhagyni. 
 

A visszatérítendő krízistámogatás igénybevételének indoka: 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Csatolt mellékletek: 
 egy főre eső jövedelem igazolásához jövedelemigazolás ……. db 
 …………………………………………………………. 
 ………………………………………………………….. 

 

Tudomásul veszem, hogy az igényelt összeg legfeljebb 24 hónap alatt illetményemből 
levonásra kerül. 
Jogviszonyom megszűnése esetén amennyiben az illetményemből/munkabéremből a tartozás 
nem vonható le, úgy a MIL-lapon tartozásként fog szerepelni. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

…………………………………………… 

kérelmező aláírása 

 

I. Szervezeti egység vezetőjének javaslata (a megfelelő aláhúzandó) 
A visszatérítendő krízistámogatás folyósítását támogatom.    
A visszatérítendő krízistámogatás folyósítását nem támogatom. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

szervezeti egység vezetője 
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II. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tölti ki  
 

Kérelmező jogviszony-létesítésének időpontja:  
Megállapított illetménye/munkabére:  
Illetményt/munkabért terhelő levonások, letiltások összege:  
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

……………………………………………. 
 

A Szociális Bizottság által javasolt összeg: 
 

…………………… Ft, azaz: ………………………………………………………………… forint. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..…..……..........…………………… 

Szociális Bizottság elnökének aláírása 

 

III. Jóváhagyás 

 

Kérelmező részére …………….,- Ft, azaz ……………………………………………. forint 
visszatérítendő krízistámogatás folyósítása teljesíthető. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

…………………………… 

pénzügyi ellenjegyző 

 

 

 

Miskolc, 202… év ……….… hó … nap 

 

…………………………… 

kormánymegbízott 
 

 

Számfejtés dátuma: 
 

Kelt: ……., 202… év ……….… hó … nap 

 

Számfejtő aláírása: 
 

..…………………………… 
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34. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

VISSZATÉRÍTENDŐ TEMETÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

 

I. Kérelmező tölti ki:  
 

Név: ………………………………………………………………………………. 
 

Szervezeti egység: …………………………………………………………….  

Adóazonosító jel: ………………………………………………………….…..  

Lakcím: …………………………………………………………………………. 
 

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* 
 

* az egy főre jutó havi nettó jövedelem igazolásához 30 napnál nem régebbi igazolás szükséges  

 

 

Igényelt temetési támogatás összege: ……………. 
 

,-Ft  

 

azaz………………………..............…..forint  
 

Az igényelt temetési támogatás összegének havi …………………. Ft összegben történő 
visszafizetését kérem megállapítani/jóváhagyni. 
 

A visszatérítendő temetési támogatás iránti kérelem indoka: 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Csatolt mellékletek: 
 halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata 

 temetési költségeiről számlák fénymásolata 

 egy főre eső jövedelem igazolásához jövedelemigazolás …….db 

 …………………………………………………………. 
 …………………………………………………………..  

 

Tudomásul veszem, hogy az igényelt összeg legfeljebb 24 hónap alatt illetményemből 
levonásra kerül, jogviszonyom megszűnése esetén amennyiben az 
illetményemből/munkabéremből a tartozás nem vonható le, úgy a MIL-lapon tartozásként fog 
szerepelni. 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

…………………………………………… 

kérelmező aláírása  
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I. Szervezeti egység vezetőjének javaslata (a megfelelő aláhúzandó) 
 

A visszatérítendő temetési támogatás folyósítását támogatom / nem támogatom. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

szervezeti egység vezetője 

 

II. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tölti ki  
Kérelmező jogviszony-létesítésének időpontja:  

Megállapított illetménye/munkabére:  
Illetményt/munkabért terhelő levonások, letiltások összege:  
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

……………………………………………. 
 

A Szociális Bizottság által javasolt összeg: 
 

…………………… Ft, azaz: ………………………………………………………………… forint. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

……..……..........………..……………… 

Szociális Bizottság elnökének aláírása 

 

III. Jóváhagyás 

Kérelmező részére …………….,-Ft, azaz ……………………………………………. forint 
visszatérítendő temetési támogatás folyósítása teljesíthető. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

…………………………… 

pénzügyi ellenjegyző 

 

Miskolc, 202… év ……….… hó … nap 

 

…………………………… 

kormánymegbízott 
 

Számfejtés dátuma: 
 

Kelt: ………, 202… év ……….… hó … nap 

 

Számfejtő aláírása: 
 

..…………………………… 
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35. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) 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, jogviszonyom megszűnése esetén amennyiben az 
illetményemből/munkabéremből a tartozás nem vonható le, úgy a MIL-lapon tartozásként fog 
szerepelni. 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

kérelmező aláírása 

II. Szervezeti egység vezetőjének javaslata 

 

Az előleg folyósítását támogatom Az előleg folyósítását nem támogatom 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

……..……..........…………………… 

szervezeti egység vezetője 

 

III. 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: 

 

 

Miskolc, 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…… 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 
főosztályvezetője 

 

Miskolc, 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…… 

kormánymegbízott 
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36. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) 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: ……….., 202… év ……….… hó … nap 

 

……..……..........……… 

kezdeményező 

Engedélyezem: 
 

Miskolc, 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........……… 

kormánymegbízott  
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37. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ CSALÁDALAPÍTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

GYERMEK SZÜLETÉSE ESETÉN 

a 2018. évi CXXV. törvény 161. §-a és 

a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 63. §-a alapján 

 

Kérelmező adatai: 
Kérelmező neve  

Adóazonosító jele  

Születési helye, ideje  

Szervezeti egysége  

 
Gyermek

x
 adatai: 

Gyermek neve  

Adóazonosító jele  

TAJ száma  

Születési helye, ideje  

Anyja születési neve  

 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 161. § (2) bekezdése alapján: 
A kormánytisztviselő gyermeke születése esetén támogatásra jogosult, ha jogviszonyának ideje alatt 
gyermeke született vagy gyermeket legfeljebb 6 hónapos korában jogerősen örökbefogadott, és a 
gyermek eltartásáról saját háztartásában gondoskodik, ideértve azt az esetet is, ha a gyermek 
betegségének gyógyítása miatt átmenetileg egészségügyi intézményben tartózkodik. 
A munkavállaló gyermekének születése esetén a fentiekkel azonos feltételek mellett jogosult a 

családalapítási támogatásra.  
 

A családalapítási támogatás összege bruttó 200.000,- Ft, azaz Kettőszázezer forint vissza nem 
térítendő támogatás gyermekenként. 
 

Csatolt mellékletek: 
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata 

 a kérelmező lakcímkártyájának fénymásolata 

 a gyermek lakcímkártyájának fénymásolata 

 örökbefogadás esetén az örökbefogadásról szóló dokumentum fénymásolata 

 

Kelt: ……….., 202… év ……….… hó … nap 

 

…………………………………………… 

kérelmező aláírása 

 

 
x
 Ikergyermekek születése esetén a rovatot a gyermekek számának megfelelő ismétléssel 

szükséges kitölten  
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A kérelmet támogatom: 
 

Kelt: ……….., 202… év ……….… hó … nap 

..…………………………… 

főosztályvezető/ 
önálló jogállású osztály osztályvezető/ 

járási hivatalvezető aláírása 

 

A családalapítási támogatást pénzügyi szempontból ellenjegyzem: 
 

Kelt: ……….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

…...…………………………… 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály vezetője 

A családalapítási támogatást engedélyezem: 
 

Miskolc, 202… év ……….… hó … nap 

 

 

…………………………….. 
kormánymegbízott 

 

Számfejtés dátuma: 
 

Kelt: ……….., 202… év ……….… hó … nap 

 

Számfejtő aláírása: 
 

..…………………………… 
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38. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

ISKOLAKEZDÉSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELEM 

a 2018. évi CXXV. törvény 162. §-a és 

a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 64. §-a alapján 

 
I. Kérelmező tölti ki 

 
Kérelmező adatai: 
Kérelmező neve  

Adóazonosító jele  

Születési helye, ideje  

Szervezeti egysége  

 
Gyermekek adatai: /több gyermek esetén további lapon folytatandó/ 
1. Gyermek neve  

Adóazonosító jele  

TAJ száma  

Születési helye, ideje  

Anyja születési neve  

Sajátos nevelési igényű tanuló*  
(megfelelő válasz aláhúzandó): 

igen                                             nem 

2. Gyermek neve  

Adóazonosító jele  

TAJ száma  

Születési helye, ideje  

Anyja születési neve:  

Sajátos nevelési igényű tanuló*  
(megfelelő válasz aláhúzandó): 

igen                                             nem 

3. Gyermek neve  

Adóazonosító jele  

TAJ száma  

Születési helye, ideje  

Anyja születési neve:  

Sajátos nevelési igényű tanuló*  
(megfelelő válasz aláhúzandó): 

igen                                             nem 

*a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 64. § (2) bekezdése alapján a kormánytisztviselő iskolakezdési 
támogatásra a tanköteles gyermek esetében a gyermek tankötelessé válásának évétől annak az 
évnek a végéig jogosult, amelyben a gyermek tankötelezettsége megszűnik, a tankötelezettségének 
megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermek esetében 
legkésőbb addig az évig jogosult, amelyben a gyermek a huszadik életévét, illetve a fogyatékos 
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági 
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támogatásra nem jogosult, de – sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik életévét 
betölti.  
 

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 162. § (1) bekezdése alapján: 
A kormánytisztviselő – a Kormány rendeletében meghatározott mértékben és módon – évente egy 
alkalommal iskolakezdési támogatásra jogosult a közoktatásban résztvevő, iskolai tanulmányokat 
folytató, saját háztartásban nevelt gyermekére tekintettel. 
A munkavállaló – gyermekére tekintettel - a fentiekkel azonos  feltételek mellett jogosult az 
iskolakezdési támogatásra. 
 

A támogatás összege a tárgyév augusztus 1-jén érvényes havi minimálbér bruttó összegének 45%-a 

gyermekenként. 
 

Csatolt mellékletek: 
 a gyermek eredeti iskolalátogatási igazolása 

 a kérelmező lakcímkártyájának fénymásolata 

 a gyermek lakcímkártyájának fénymásolata 

 sajátos nevelési igényű tanuló esetén erről szóló dokumentum fénymásolata 

 váltott nevelésben lévő gyermek esetén a különélő szülők nyilatkozata arról, hogy a 
gyermek gondozásáról, neveléséről saját háztartásaikban felváltva gondoskodnak. 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

…………………………………………… 

kérelmező aláírása 

 

A kérelmet támogatom: 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

..…………………………… 

főosztályvezető/ 
önálló jogállású osztály osztályvezető/ 

hivatalvezető aláírása 

 

Az iskolakezdési támogatást pénzügyi szempontból ellen jegyzem: 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

..…………………………… 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

főosztályvezető 

 

Az iskolakezdési támogatást engedélyezem: 
 

Miskolc, 202… év ……….… hó … nap 

…………………………….. 
kormánymegbízott 

  



122 

II. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tölti ki 

 

 

Számfejtés dátuma: 
 

Kelt: ……….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

Számfejtő aláírása: 
 

..…………………………… 

  

Jogosult gyermekek száma (fő)   

Összesen számfejthető összeg (Ft)   
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39. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

GYERMEKNEVELÉSI TÁMOGATÁS 

2018. évi CXXV. törvény 162. §-a és 

a 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 65. §-a alapján 

 

I. Kérelmező tölti ki 
 

Kérelmező adatai: 
Kérelmező neve:  

Adóazonosító jele:  

Születési hely, idő:  

Szervezeti egység:  

Egyedülállósági nyilatkozat: 
(megfelelő válasz aláhúzandó) 

egyedülálló                               nem egyedülálló 

 
Gyermekek adatai: (több gyermek esetén további lapon folytatandó) 
1. Gyermek neve:  

Adóazonosító jele:  

TAJ szám:  

Születési hely, idő:  

Anyja lánykori neve:  

Sajátos nevelési igényű tanuló*  
(megfelelő válasz aláhúzandó): 

igen                                             nem 

2. Gyermek neve:  

Adóazonosító jele:  

TAJ szám:  

Születési hely, idő:  

Anyja lánykori neve:  

Sajátos nevelési igényű tanuló*  
(megfelelő válasz aláhúzandó): 

igen                                             nem 

3. Gyermek neve:  

Adóazonosító jele:  

TAJ szám:  

Születési hely, idő:  

Anyja lánykori neve:  

Sajátos nevelési igényű tanuló*  
(megfelelő válasz aláhúzandó): 

igen                                             nem 

 

 

* A 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 65. § (3) bekezdése alapján.  
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A kormánytisztviselő gyermeknevelési támogatásra 

- a gyermek születésétől annak az évnek a végéig jogosult, amelyben a gyermek 
tankötelezettsége megszűnik, 

- a tankötelezettségének megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat 

folytató gyermek esetében legkésőbb addig az évig jogosult, amelyben a gyermek a huszadik 
életévét, illetve 

- a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján 
fogyatékossági támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében 
huszonharmadik életévét betölti. 

A munkavállaló az előzőekben írt feltételeknek történő megfelelés esetén jogosult a 
gyermeknevelési támogatásra. 
 

A támogatás alapösszege a kérelem benyújtásakor érvényes minimálbér bruttó összegével 
megegyező összeg. 
 

A gyermekét egyedül nevelő, három vagy több gyermeket nevelő, vagy fogyatékkal élő gyermeket 
nevelő esetében az alapösszeg a kérelem benyújtásakor érvényes minimálbér bruttó összegének 
120%-ával megegyező összeg. 

 

A támogatás kiegészítő összege a második és további gyermekekre tekintettel a második 
gyermektől, gyermekenként a kérelem benyújtásakor érvényes havi minimálbér bruttó összegének 
35%-a 

 

Csatolt mellékletek: 
 eredeti iskolalátogatási igazolás a tankötelezettségének megszűnését követően 

köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermek (személy) esetében 

 kérelmező lakcímkártyájának fénymásolata 

 gyermek lakcímkártyájának fénymásolata 

 fogyatékosságot igazoló dokumentum fénymásolata 

 sajátos nevelési igényű tanuló esetén erről szóló dokumentum fénymásolata  
 egyedüllálóság esetén a hatósági bizonyítvány másolata a folyósított családi pótlék 

összegéről. 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

…………………………………………… 

kérelmező aláírása 

 

A kérelmet támogatom: 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

..…………………………… 

főosztályvezető/önálló jogállású osztály 
osztályvezető/hivatalvezető aláírása 
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A támogatást ellenjegyzem: A támogatást engedélyezem: 
 

Kelt: ……….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

Miskolc, 202… év ……….… hó … nap 

 

..…………………………… 

Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály 

főosztályvezető 

..…………………………… 

kormánymegbízott 

 

II. Pénzügyi és Gazdálkodási Főosztály tölti ki 
 

Jogviszony kezdete:  

Alapösszeg:  

Emelt alapösszeg:   

Jogosult gyermekek száma (fő):  

Kiegészítő összeg (a második gyermektől gyermekenként):  

Összesen számfejthető összeg (Ft):  

 

 

Számfejtés dátuma: 
 

Kelt: ……….., 202… év ……….… hó … nap 

 

Számfejtő aláírása: 
 

..…………………………… 
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40. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

MEGBÍZÓLEVÉL 

 

 

A Közszolgálati Szabályzatról szóló kormánymegbízotti utasítás Melléklete alapján  
202… év ………………. hó ... napjától 
 

m e g b í z o m 

 

 

…………………………………………… (név) 
 

 

kormánytisztviselőt (anyja neve: ……………..……., születési hely, idő: ………….………)  
a Szociális Bizottság ………….-i feladatainak ellátásával. 
E feladatkörében az utasításban foglalt kötelezettségek terhelik és jogok illetik. 
 

A …………….. feladatok ellátására szóló megbízás visszavonásig érvényes. 
 

 

Miskolc, 202… év ………………. hó ... nap 

 

 

…………………… 

kormánymegbízott 
 

A megbízást elfogadom: 
 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

…………………………………………… 

(aláírás) 
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41. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

MEGBÍZÁS  VISSZAVONÁSA 

 

 

A Közszolgálati Szabályzatról szóló kormánymegbízotti utasítás Melléklete alapján  
202… év ………………. hó ... napjától 
 

a Szociális Bizottság ……………..-i feladatainak ellátására adott megbízásomat 
 

 

…………..……………………………….. (név) 
 

 

kormánytisztviselőtől (anyja neve: ………………… ., születési hely, idő: ………………….) 
visszavonom. 

 

 

Miskolc, 202… év ………………. hó ... nap 

 

 

 

 

……………………. 
kormánymegbízott 

 

A megbízás visszavonását tudomásul vettem: 
 

 

Kelt: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

…………………………………………… 

(aláírás) 
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42. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ ÁLLÁSHELYEK, 
ÉRZÉKENY ÁLLÁSHELYEK 

 

 

1. kormánymegbízott; 
 

2. főigazgató; 

 

3. igazgató; 
 

4. járási hivatalvezető; 
 

5. vezetői álláshelyet betöltő kormánytisztviselők; 
 

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 álláshelyen dolgozó kormánytisztviselők, továbbá a 
hatósági állatorvosi, megyei/járási tisztiorvosi álláshelyen dolgozók; 

 

7. közbeszerzési eljárás során önállóan javaslattételre, döntésre, vagy ellenőrzésre jogosultak  
(például: a pénzügyi, gazdálkodási és számviteli feladatokkal foglalkozó kormánytisztviselők, 
valamint az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályon közbeszerzési vezető-

szakreferens, közbeszerzési szakreferens álláshelyen dolgozó kormánytisztviselők, és azon 

kormányzati jogviszonyban álló személyek, akik közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság 
tagjaként javaslattételre jogosultak); 

 

8. költségvetési, vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagyonnal való 
gazdálkodás tekintetében önállóan javaslattételre, döntésre, vagy ellenőrzésre jogosultak; 

 

9. 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 álláshelyen 
dolgozó kormánytisztviselők, továbbá az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályon 
vezető helyszíni ellenőr, helyszíni ellenőr álláshelyen dolgozó kormánytisztviselők; 

 

10.  jogszabály alapján nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső álláshelyet betöltők, mint például: 
gazdasági vezető, belső ellenőr, integritás tanácsadó, informatikai vezető, titkos ügykezelő, 
továbbá a minősített iratkezelést ellátó álláshelyen dolgozó kormánytisztviselő, valamint  
a védelmi igazgatási munkában részt vevő kormánytisztviselő. 
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Az ún. érzékeny álláshelyen foglalkoztatottak fokozott vezetői ellenőrzés alatt állnak. 
 

Az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályon az érzékeny álláshelyek az alábbiak: 
 

- kérelemkezelési szakreferens; 
- kérelemkezelési vezető szakreferens; 
- helyszíni ellenőr; 
- vezető helyszíni ellenőr; 
- fenti álláshelyekhez kapcsolódó főosztályvezetői és osztályvezetői álláshelyek. 
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43. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

IGAZOLÁS 

vagyonnyilatkozat átvételéről 
 

Igazolom, hogy 

 

(kötelezett neve) 
 

 

 

(besorolás/betöltött álláshely megnevezése) 
 

 

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: ……………….., 202… év ……….… hó … nap 

 

 

……..……..........…………………… 

őrzésért felelős aláírása 

 

Az igazolás 1 eredeti példányát és a vagyonnyilatkozat egy példányát zárt borítékban átvettem: 
 

 

……..……..........…………………… 

vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett 
 

Kapják: 
1) címzett (Az igazolást kérjük gondosan megőrizni.) 
2) őrzésért, nyilvántartásért felelős szervezeti egység  
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44. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

Az álláshelyek betöltésének szakmai (képesítési) követelményei 
 

Sor-
szám 

Álláshely/Álláshelyen 
ellátandó feladat 

Végzettség, szakképesítés 

Egyéb követelmény 

felsőfokú középfokú 

1. 
Szakmai felsővezető - 
Főigazgató 

Kit. 248. §     

2. Szakmai vezető        

 
a) Igazgató Kit. 251. §      

 
b) Hivatalvezető Kit. 255. §      

 
c) Hivatalvezető-
helyettes 

Kit. 260. §     

 
d) Főosztályvezető 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

  

legalább 1 év vezetői 
tapasztalat, 
közigazgatási 
szakvizsga vagy azzal 
egyenértékű 
végzettség 

 
e) Osztályvezető 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

  

legalább 1 év 
közigazgatásban 
szerzett tapasztalat, 
közigazgatási 
szakvizsga vagy azzal 
egyenértékű 
végzettség 

3. 
Agrártámogatással 
kapcsolatos feladatok 

a) felsőoktatásban jogi 
képzési területen szerzett 
jogász szakképzettség, vagy 
b) felsőoktatásban 
agrárképzési területen 
szerzett végzettség, vagy  
c) gazdaságtudományok 
képzési területen szerzett 
végzettség, vagy  
d) műszaki képzési területen, 
a feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
végzettség 

    

4. Anyakönyvi feladatok  

a) felsőoktatásban szerzett 
igazgatásszervező, 
közigazgatás-szervező 
szakképzettség; vagy 
b) felsőoktatásban 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési területen, 
államtudományi képzési 
területen, valamint jogi 
képzési területen szerzett 
szakképzettség 

érettségi végzettség  

Az anyakönyvvezető 
és az anyakönyvi 
szervek eljárásáról és 
kijelöléséről, valamint 
az anyakönyvezéshez 
szükséges képesítési 
feltételekről szóló 
174/2017. (VI. 30.) 
Korm. rendelet szerinti 
vizsga 
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5. 
Állami főépítészi 
feladatok 

főépítészi tevékenységről 
szóló 190/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet  

  

A főépítészi 
tevékenységről szóló 
190/2009. (IX. 15.) 
Korm. rendelet szerinti 
főépítészi vizsga, 
szakmai gyakorlat 

6. 
Állami 
támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti közgazdasági 
szakmacsoportba tartozó, a 
feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Gazdálkodás és 
menedzsment/ Szociális/ 
Rendészet és közszolgálat 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

7. 
Állampolgársági és 
honosítási feladatok 

a) felsőoktatásban jogi 
képzési területen szerzett 
jogász szakképzettség, vagy 
b) felsőoktatásban jogi, 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai, államtudományi 
képzési területen szerzett 
végzettség, vagy 
c) felsőoktatásban szerzett 
bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, 
pedagógus-képzés képzési 
területen szerzett végzettség 
és OKJ szerinti ügyviteli 
szakmacsoportba tartozó 
migrációs ügyintéző 
szakképesítés, vagy  
d) felsőoktatásban szerzett 
bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, 
pedagógus-képzés képzési 
területen szerzett végzettség 
és a szakmajegyzék szerinti 
Rendészet és közszolgálat 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti rendészeti, 
honvédelmi, közszolgálati 
vagy ügyviteli 
szakmacsoportba tartozó, a 
feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Rendészet és közszolgálat 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 
c) érettségi végzettség és 
anyakönyvi szakvizsga. 

  

8. 
Általános hatósági 
feladatok  

a) felsőoktatásban 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési területen, 
valamint államtudományi 
képzési területen szerzett 
végzettség, vagy 
b) felsőoktatásban jogi 
képzési területen szerzett 
jogász szakképzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Honvédelem / Rendészet és 
közszolgálat ágazatban / 
Szociális ágazatban szerzett 
szakképesítés 
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9. 
Bányafelügyeleti 
igazgatási feladatok 

a) felsőoktatásban műszaki, 
természettudományi, 
gazdaságtudományok, 
bölcsészettudományi képzési 
területen szerzett végzettség, 
vagy 

a) bányászati, gépészeti, 
közgazdasági, villamosipari 
és elektronikai ágazati 
tevékenységet végző 
szakközépiskolában szerzett 
érettségi végzettség, 
technikusi képesítés, vagy 

  

b) felsőoktatásban jogi 
képzési területen szerzett 
jogász végzettség, vagy 

b) érettségi végzettség és az 
OKJ szerinti gépészet, 
elektrotechnika-elektronika 
szakmacsoportba tartozó, a 
feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés, vagy 
c) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Bányászat és kohászat/ 
Gazdálkodás és 
menedzsment/Építőipar 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

c) felsőoktatásban 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési területen, 
valamint az államtudományi 
képzési területen szerzett 
végzettség 

    

10. 
Belső ellenőrzési 
feladatok 

A költségvetési szervnél és 
köztulajdonban álló 
gazdasági társaságnál belső 
ellenőrzési tevékenységet 
végzők nyilvántartásáról és 
kötelező szakmai 
továbbképzéséről, valamint a 
költségvetési szervek 
vezetőinek és gazdasági 
vezetőinek belső 
kontrollrendszer témájú 
kötelező továbbképzéséről 
szóló 22/2019. (XII. 23.) PM 
rendelet  

    

11. 
Civil kapcsolati és 
kommunikációs 
feladat 

felsőoktatásban szervezett 
végzettség 

a) érettségi végzetség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy 
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Rendészet és közszolgálat 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 
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12. 
Családtámogatási 
ellátásokkal 
összefüggő feladatok 

felsőoktatásban szervezett 
végzettség 

a) érettségi végzetség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy 
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Szociális / Rendészet és 
közszolgálat / Gazdálkodás 
és menedzsment ágazatban 
szerzett szakképesítés 

  

13. 
Egészségbiztosítási 
pénztári feladatok 

felsőoktatásban szervezett 
végzettség 

a) érettségi végzetség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy 
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Egészségügyi technika / 
Egészségügy / Rendészet és 
közszolgálat / Szociális / 
Gazdálkodás és 
menedzsment ágazatban 
szerzett szakképesítés 

  

14. 
Egyszerűsített 
hatósági ellenőrzési 
feladatok 

felsőoktatásban szervezett 
végzettség 

a) érettségi végzetség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Honvédelem / Rendészet és 
közszolgálat / Szociális 
ágazatban szakképesítés 

  

15. 

Élelmiszerlánc-
biztonsági és 
állategészségügyi 
feladatok 

      

a) Élelmiszer-biztonsági 
felügyelői feladat 

felsőoktatásban agrár képzési 
területen szerzett állatorvos,  
állattenyésztő mérnöki, 
vegyészmérnök, vegyész, 
általános orvos, 
gyógyszerész, biológus,  
fizikus, egészségügyi, vagy 
élelmiszer-technológus 
mérnök, élelmiszerhigiéniai-
szakmérnök szakképzettség  

    

b) Élelmiszerlánc-
biztonsági ügyintézői 
feladat 

a) felsőoktatásban 
agrárképzési területen 
szerzett állatorvos 
szakképzettség vagy  

    

b) felsőoktatásban agrár, 
műszaki, 
gazdaságtudományok, orvos- 
és egészségtudományi, 
természettudományi képzési 
területen szerzett végzettség, 
vagy  
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c) felsőoktatásban jogi 
képzési területen szerzett 
jogász szakképzettség 

    

c) Hatósági 
főállatorvosi, hatósági 
állatorvosi feladat 

felsőoktatásban állatorvos 
végzettség 

    

d) Állat-egészségügyi 
szaksegéd 

a) felsőoktatásban agrár 
képzési területen szerzett 
állatorvos, vagy 
b) felsőoktatásban agrár, 
műszaki, 
gazdaságtudományi, orvos- 
és egészségtudományi, 
természettudományi képzési 
területen szerzett végzettség, 
vagy 
c) jogi képzési területen 
szerzett jogász 
szakképzettség  

a) mezőgazdasági ágazati 
tevékenységet végző 
szakközépiskolában szerzett 
érettségi végzettség, vagy b) 
érettségi végzettség és OKJ 
szerinti egészségügyi, 
mezőgazdasági, 
élelmiszeripari, 
kereskedelem-marketing, 
üzleti adminisztráció, 
ügyviteli, közgazdasági, 
rendészeti, honvédelmi és 
közszolgálati 
szakmacsoportba tartozó, a 
feladathoz kapcsolódó 
területen szerzett 
szakképesítés, vagyc) 
érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti  
Egészségügyi technika / 
Egészségügy / Élelmiszeripar 
/ Honvédelem / 
Kereskedelem / 
Mezőgazdaság és erdészet / 
Rendészet és közszolgálat 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

16. 

Építésügyi feladatok       

a) Építésügyi hatósági 
feladat 

az építésügyi és az 
építésfelügyeleti hatóságok 
kijelöléséről és működési 
feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 

  

az építésügyi és az 
építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről 
és működési 
feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet szerinti 
építésügyi vizsga 

b) Építésfelügyeleti 
hatósági feladat 

az építésügyi és az 
építésfelügyeleti hatóságok 
kijelöléséről és működési 
feltételeiről szóló 343/2006. 
(XII. 23.) Korm. rendelet 

  

az építésügyi és az 
építésfelügyeleti 
hatóságok kijelöléséről 
és működési 
feltételeiről szóló 
343/2006. (XII. 23.) 
Korm. rendelet szerinti 
építésügyi vizsga 
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c) Település- és 
területfejlesztési, 
terület- és 
településrendezési 
feladat 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség: okleveles 
építészmérnök, okleveles 
tájépítészmérnök, okleveles 
táj- és kertépítészmérnök, 
okleveles táj- és kertépítész 
szakos kertészmérnök, 
városgazdasági üzemmérnöki 
(ezzel egyenértékű 
településmérnöki), okleveles 
geográfus szakképzettség,  
jogi képzési területen szerzett 
jogász szakképzettség   

    

17. 
Erdészeti hatósági és 
igazgatási feladatok 

a) felsőoktatásban szerzett 
okleveles erdőmérnök 
szakképzettség 
b) felsőoktatásban agrár, 
műszaki képzési területen 
szerzett szakképzettség 

a) erdészeti ágazati 
tevékenységet végző 
szakközépiskolában szerzett 
érettségi végzettség, vagy 
b) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
c) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
mezőgazdaság és erdészet 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

18. 
Fejlesztési és projekt 
feladatok 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Gazdálkodás és 
menedzsment ágazatban 
szerzett szakképesítés 

  

19. 
Foglalkoztatási és 
közfoglalkoztatási 
feladatok 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Gazdálkodás és 
menedzsment / 
Kereskedelem / Rendészet 
és közszolgálat / 
Élelmiszeripar / Turizmus-
vendéglátás ágazatban 
szerzett szakképesítés 
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20. 
Fogyasztóvédelmi, 
piacfelügyeleti 
feladatok 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzetség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Gazdálkodás és 
menedzsment / 
Kereskedelem / Rendészet 
és közszolgálat / 
Élelmiszeripar / Turizmus-
vendéglátás ágazatban 
szerzett szakképesítés 

  

21. 

Földhivatali feladatok       

a) Ingatlan-
nyilvántartási feladat 

felsőoktatásban szerzett 
jogász, ingatlan-nyilvántartási 
szervező, igazságügyi 
ügyintéző, közigazgatás-
szervező, nemzetközi 
közszolgálati menedzser, 
államigazgatási, vagy 
szociális igazgatási 
szakképzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Építőipar / Mezőgazdaság és 
Erdészet / Rendészet és 
közszolgálat ágazatban 
szerzett szakképesítés  

  

b) Földmérési és 
térképészeti feladat 

a) felsőoktatásban agrár 
képzési területen földmérő és 
földrendező mérnöki szakon 
szerzett szakképzettség, 
vagy 

a) érettségi végzettség és az 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy 

  

b) felsőoktatásban műszaki 
képzési területen földmérő és 
térinformatikai mérnöki 
szakon szerzett 

szakképzettség, vagy 

b) földmérési ágazati 
tevékenységet végző 
szakközépiskolában szerzett 
érettségi végzettség, vagy  

a földmérő 
igazolványról, az 

ingatlanrendező 
földmérő minősítésről, 
valamint a földmérési 
szakfelügyelői 
feladatokról szóló 
52/2014. (IV. 29.) VM 

rendeletben 

meghatározott 
földmérő igazolvány 

c) felsőoktatásban szerzett 
okleveles építőmérnöki, 
okleveles erdőmérnöki, 
okleveles bányamérnöki vagy 
okleveles térképész, 
építőmérnöki szakterületen 
szerzett üzemmérnöki vagy 
mérnöki szakképzettség, ha 
rendelkezik a földmérési és 
térképészeti tevékenység 
végzéséhez szükséges 
szakképzettségről szóló 
miniszteri rendeletben 
meghatározott számú 

c) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Építőipar / Honvédelem / 
Mezőgazdaság és Erdészet / 
Rendészet és közszolgálat 
ágazatban / Bányászat és 
kohászat ágazatban szerzett 
szakképesítés  

a földmérő 
igazolványról, az 
ingatlanrendező 
földmérő minősítésről, 
valamint a földmérési 
szakfelügyelői 
feladatokról szóló 
52/2014. (IV. 29.) VM 
rendeletben 
meghatározott 
földmérő igazolvány 
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kredittel, vagy 

d) felsőoktatásban szerzett 
informatikai képzési területen 
mérnökinformatikus szakon 
szerzett szakképzettség, 
vagy műszaki földtudományi 
szakon szerzett 
szakképzettség, ha 
rendelkezik a földmérési és 
térképészeti tevékenység 
végzéséhez szükséges 
szakképzettségről szóló 
miniszteri rendeletben 
meghatározott számú 
kredittel. 

  

a földmérő 
igazolványról, az 
ingatlanrendező 
földmérő minősítésről, 
valamint a földmérési 
szakfelügyelői 
feladatokról szóló 
52/2014. (IV. 29.) VM 
rendeletben 
meghatározott 
földmérő igazolvány 

c) Földminősítési és 
földvédelmi feladat 

a) felsőoktatásban agrár, 
természettudományi képzési 
területen a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett képzettség, 
vagy 

    

b) felsőoktatásban jogi 
képzési területen igazságügyi 
igazgatási szakon szerzett 
szakképzettség, vagy jogi 
képzési területen szerzett 
jogász szakképzettség, vagy 

    

c) felsőoktatásban 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési területen, 
valamint az államtudományi 
képzési területen szerzett 
szakképzettség. 

    

d) Földforgalmi és 
földműves 
nyilvántartási, 
földhasználati 
nyilvántartási feladat 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Építőipar / Mezőgazdaság és 
Erdészet / Rendészet és 
közszolgálat ágazatban 
szerzett szakképesítés  
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e) Telekalakítási feladat felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés 

  

22. 
Földművelésügyi 
feladatok 

a) felsőoktatásban agrár, 
gazdaságtudományok, 
természettudományi, 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési területen, 
valamint az államtudományi 
képzési területen szerzett 
képzettség, vagy 

a) erdészeti és 
vadgazdálkodási, 
mezőgazdasági ágazati 
tevékenységet végző 
szakközépiskolában szerzett 
érettségi végzettség, vagy 

  

b) felsőoktatásban jogi 
képzési területen igazságügyi 
igazgatási szakon szerzett 
szakképzettség, vagy jogi 
képzési területen szerzett 
jogász szakképzettség, vagy 

b) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti mezőgazdasági 
szakmacsoportba tartozó, a 
feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés, vagy  

  

c) felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és OKJ 
szerinti közgazdasági, 
mezőgazdasági, rendészeti, 
honvédelmi és közszolgálati 
szakmacsoportba tartozó, a 
feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
d) felsőoktatásban szerzett 
végzettség és szakmajegyzék 
szerinti Építőipar / 
Honvédelem / Mezőgazdaság 
és Erdészet/ Rendészet és 
közszolgálat ágazatban 
szerzett szakképesítés 

c) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Mezőgazdaság és Erdészet 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

23. 
Humánpolitikai 
feladatok 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Rendészet és közszolgálat / 
Gazdálkodás és 
menedzsment ágazatban 
szerzett szakképesítés 

  

24. 

Igazságügyi feladatok       

a) Jogi segítségnyújtási 
feladat 

a) felsőoktatásban 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési területen, 
valamint államtudományi 
képzési területen szerzett 
végzettség, vagy 

  
Kit. 97/A. § szerinti 
ügyviteli vizsga 

b) felsőoktatásban jogi 
képzési területen szerzett 
jogász szakképzettség, vagy 

  
Kit. 97/A. § szerinti 
ügyviteli vizsga 
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c) felsőoktatásban szerzett 
végzettség és OKJ szerinti, a 
feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
felsőfokú szakképzettség 
vagy jogi segítségnyújtási 
ügyviteli vizsga, vagy 

  
Kit. 97/A. § szerinti 
ügyviteli vizsga 

d) felsőoktatásban szerzett 
végzettség és szakmajegyzék 
szerinti Rendészet és 
közszolgálat / Gazdálkodás 
és menedzsment / Szociális 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  
Kit. 97/A. § szerinti 
ügyviteli vizsga 

b) Áldozatsegítési és 
pártfogó felügyelői 
feladatok  

felsőoktatásban szerzett 
végzettség  

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség 
szakmajegyzék szerinti 
Rendészet és közszolgálat 
/Gazdálkodás és 
menedzsment / Szociális 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

Kit. 97/A. § szerinti 
ügyviteli vizsga 

25. Informatikai feladatok 

a) felsőoktatásban 
pedagógus-képzés, műszaki, 
informatikai képzési területen 
szerzett végzettség vagy 

a) informatikai ágazati 
tevékenységet végző 
szakközépiskolában szerzett 
érettségi végzettség, vagy 

  

b) felsőoktatásban szerzett 
végzettség és OKJ szerinti, a 
feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
felsőfokú szakképesítés, vagy 
c) felsőoktatásban szerzett 
végzettség és szakmajegyzék 
szerinti Informatika és 
távközlés ágazatban szerzett 
szakképesítés  

b) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
c) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Informatika és távközlés 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

26. 
Integritás tanácsadói 
feladatok 

az államigazgatási szervek 
integritásirányítási 
rendszeréről és az 
érdekérvényesítők 
fogadásának rendjéről szóló 
50/2013. (II. 25.) Korm. 
rendelet 

  
legalább hároméves 
közigazgatási szakmai 
gyakorlat 

27. Jogi feladatok 
felsőoktatásban jogi képzési 
területen szerzett jogász 
szakképzettség 
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28. Kabineti feladatok 
felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség 
szakmajegyzék szerinti 
Rendészet és közszolgálat 
/Gazdálkodás és 
menedzsment ágazatban 
szerzett szakképesítés 

  

29. 

Kereskedelmi, 
haditechnikai, 
exportellenőrzési és 
nemesfém-hitelesítési 
feladatok 

      

a) Kereskedelmi 
hatósági feladatok   

felsőoktatásban szerzett 
közgazdasági, jogi vagy 
közigazgatási, vagy vegyipari 
végzettség 

    

b) Haditechnikai 
feladatok  

jogász, katonai felsőoktatást 
folytató intézményben 
(jogelőd intézményében) 
szerzett, műszaki, 
bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, 
államtudományi, 
államigazgatási, igazgatási 
vagy közgazdasági 
felsőoktatásban (ezen belül 
kiemelten nemzetközi 
kapcsolatok, kereskedelmi, 
külgazdasági, gazdálkodási 
szakon) szerzett végzettség  

    

c) Exportellenőrzési 
feladatok  

nemzetközi kapcsolatok 
szakon, illetve Európai Unió 
szakirányon szerzett 
végzettség; 
gazdaságtudomány, 
természettudományi, 
bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, 
műszaki, közigazgatási, 
rendészeti és katonai képzési 
területen, valamint 
államtudományi képzési 
területen szerzett végzettség, 
vagy jogász végzettség 
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d) Nemesfém-
hitelesítési feladatok  

felsőoktatásban 
természettudományi képzési 
területen szerzett végzettség 

a) műszaki ágazati 
tevékenységet végző 
szakközépiskolában szerzett 
érettségi végzettség, vagy 
érettségi végzettség és OKJ 
szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés vagyb) 
érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Bányászat és kohászat / 
Rendészet és közszolgálat 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

30. 

Keresőképesség és 
keresőképtelenség 
felülvizsgálatával 
kapcsolatos feladatok 

a keresőképtelenség és 
keresőképesség orvosi 
elbírálásáról és annak 
ellenőrzéséről szóló 
102/1995. (VIII. 25.) Korm. 
rendelet 

    

31. 
Képzési, 
továbbképzési feladat 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladatokhoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés vagy 
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Rendészet és közszolgálat 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

32. 
Koordinációs 
feladatok 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladatokhoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés vagy 
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Rendészet és közszolgálat 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

33. 

Környezetvédelmi, 
természetvédelmi és 
hulladékgazdálkodási 
feladatok 

      



143 

  
a) Környezetvédelmi, 
természetvédelmi 
feladat 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) mezőgazdasági, kertészeti, 
erdészeti, közgazdasági, 
geológiai, környezetvédelmi, 
természetvédelmi, vízügyi 
szakképesítés, vagy 
b) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
c) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Környezetvédelem és vízügy 
/ Honvédelem ágazatban 
szerzett szakképesítés 

  

  
b) 
Hulladékgazdálkodási 
feladat 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) mezőgazdasági, kertészeti, 
erdészeti, közgazdasági, 
geológiai, környezetvédelmi, 
természetvédelmi, vízügyi 
szakképesítés, vagy 
b) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
c) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Környezetvédelem és vízügy 
/ Honvédelem ágazatban 
szerzett szakképesítés 

  

34. Közbeszerzési feladat 

a) felsőoktatásban 
gazdaságtudományok, 
műszaki, közigazgatási, 
rendészeti és katonai képzési 
területen szerzett végzettség, 
vagy 
b) felsőoktatásban 
államtudományi képzési 
területen szerzett végzettség, 
vagy 
c) felsőoktatásban jogi 
képzési területen szerzett 
végzettség 

    

35. Közlekedési feladatok 
felsőoktatásban szerzett 
szakirányú végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképzettség vagy 
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerint 
Közlekedés és 
szállítmányozás ágazatban 
szerzett szakképesítés 
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36. 
Lakáscélú állami 
támogatásokkal 
kapcsolatos feladatok 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség  

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti közgazdasági 
szakmacsoportba tartozó, a 
feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
szakképesítésvagy b) 
érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Honvédelem / Rendészet és 
közszolgálat / Szociális 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

37. 
Mérésügyi és műszaki 
biztonsági feladatok 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

érettségi végzettség 

mérésügyi hitelesítő 
vizsga és műszaki-
biztonsági felügyelői 
szakvizsga a 
kinevezéstől számított 
egy éven belül 

38. 

Foglalkoztatás-
felügyeleti 
(munkaügyi és 
munkavédelmi) 
feladatok  

      

a) Munkaügyi feladat felsőoktatásban szerzett 
végzettség  

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés 
vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Gazdálkodás és 
menedzsment / Honvédelem / 
Rendészet és közszolgálat 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

hatósági ellenőrzésre 
jogosító vizsga 
/320/2014. (XII.13.) 
Korm. rendelet/ 

b) Munkavédelmi 
feladat 

a) felsőoktatásban szerzett 
agrár-, műszaki, orvos-, 
egészségtudományi-, 
természettudományi képzési 
területen szerzett 
szakképzettség és legalább 
középfokú munkavédelmi 
szakképesítés, vagy  
b) felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és felsőfokú 
munkavédelmi szakképesítés 

  

hatósági ellenőrzésre 
jogosító vizsga 
(320/2014. (XII.13.) 
Korm. rendelet) 

39. 
Népegészségügyi 
feladatok 
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a) Népegészségügyi 
feladatok 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés 
vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Egészségügy / Egészségügyi 
technika / Élelmiszeripar / 
Rendészet és közszolgálat 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

b) Megyei és járási 
tisztifőorvosi, tisztiorvosi 
feladat 

felsőoktatásban szerzett 
általános orvos, higiénikus 
orvos vagy fogorvos 
szakképzettség és szakorvosi 
képesítés 

    

c) Megyei, járási vezető 
védőnő és 
szakfelügyelő védőnői 
feladat 

felsőoktatásban szerzett 
védőnői szakképzettség 

    

d) Családvédelmi 
védőnői feladat 

felsőoktatásban szerzett 
védőnői szakképzettség és 
az Állami Népegészségügyi 
és Tisztiorvosi Szolgálat által 
szervezett képzés keretében 
szerzett, a családvédelmi 
szolgálat feladataira 
felkészítő szakirányú 
végzettség 

    

e) Megyei, járási vezető 
ápolói és ápoló 
szakfelügyelői feladat 

felsőoktatásban szerzett 
okleveles ápoló, diplomás 
ápoló, intézetvezető vagy 
szakoktató szakképzettség 

    

f) Közegészségügyi-
járványügyi feladat 

a) felsőoktatásban műszaki, 
gazdaságtudományok, 
természettudományi, agrár, 
orvos- és egészségtudományi 
képzési területen szerzett 
szakképzettség, vagy 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Egészségügy / Egészségügyi 
technika ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

b) felsőoktatásban 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési területen, 
valamint az államtudományi 
képzési területen szerzett 
szakképzettség, vagy 
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c) felsőoktatásban jogi 
képzési területen szerzett 
szakképezettség. 

    

g) Egészségügyi 
igazgatási feladat 

a) felsőoktatásban 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési területen, 
valamint az államtudományi 
képzési területen szerzett 
szakképzettség, vagy 

    

b) felsőoktatásban jogi 
képzési területen szerzett 
jogász szakképzettség, vagy 

    

c) felsőoktatásban 
természettudományi, 
gazdaságtudományok, orvos- 
és egészségtudományi 
képzési területen szerzett 
szakképzettség 

    

h) Egészségfejlesztési 
feladat 

a) felsőoktatásban orvos- és 
egészségtudományi, 
természettudományi, 
bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, 
pedagógus-képzés, 
művészeti képzési területen 
szerzett szakképzettség, 
vagy 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés vagy b) 
érettségi végzettséggel és 
szakmajegyzék szerinti 
Egészségügy / Egészségügyi 
technika ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

b) felsőoktatásban jogi 
képzési területen szerzett 
jogász szakképzettség, vagy 

c) egészségügyi ágazati 
tevékenységet végző 
szakközépiskolában szerzett 
érettségi végzettség. 

  

c) felsőoktatásban 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési területen, 
valamint az államtudományi 
képzési területen szerzett 
szakképzettség 

    

i) Laboratóriumi feladat 

felsőoktatásban orvos- és 
egészségtudományi, 
természettudományi, 
bölcsészettudományi, 
társadalomtudományi, 
pedagógus-képzés képzési 
területen szerzett 
szakképzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Egészségügy/ Egészségügyi 
technika / Vegyipari 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 
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40. 
Növény- és 
talajvédelmi feladatok 

felsőoktatásban agrár képzési 
területen szerzett 
szakképzettség 

a) mezőgazdasági ágazati 
tevékenységet végző 
szakközépiskolában szerzett 
érettségi végzettség, vagy  
b) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladatkörhöz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés 

  

41. 
Nyugdíjbiztosítási 
feladatok 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzetség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy 
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Egészségügyi technika / 
Egészségügy / Rendészet és 
közszolgálat / Szociális 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

42. 
Okmányirodai 
feladatok 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség  

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Rendészet és közszolgálat / 
Honvédelem / Szociális 
ágazatban szerzett 
szakképesítés  

a fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, 
valamint a járási 
(fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet 25. §-a 
szerinti kormányablak-
ügyintézői vizsga 

43. 
Oktatással 
kapcsolatos feladatok 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

    

44. 
Örökségvédelmi 
feladatok 

a kulturális örökség 
védelmével kapcsolatos 
szabályokról 68/2018. (IV. 9.) 
Korm. rendelet 

  

az építésügyi, az 
építésfelügyeleti és az 
örökségvédelmi 
hatóságnál 
foglalkoztatott 
köztisztviselők és 
kormánytisztviselők 
építésügyi vizsgájára 
és szakmai 
továbbképzésére 
vonatkozó részletes 
szabályokról szóló 
487/2013. (XII. 17.) 
Korm. rendelet szerinti 
építésügyi vizsga  

45. 
Perképviseleti 
feladatok 

felsőoktatásban jogi képzési 
területen szerzett jogász 
szakképzettség 

  jogi szakvizsga 

46. 
Pénzügyi, 
gazdálkodási és 
számviteli feladatok 
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a) gazdasági vezető 

az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 13.§ 

    

b) Pénzügyi és 
számviteli feladat  

felsőoktatásban szerzett 
gazdaságtudományi, 
közszolgálati, műszaki 
menedzser, gazdasági 
agrármérnöki, jogi 
szakképzettség; vagy 
felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és 
gazdaságtudományi, 
statisztikai informatikai, 
műszaki, logisztikai, 
felsőfokú, illetve mérlegképes 
könyvelő szakképesítés 

a) gazdasági középiskolai 
végzettség; vagy középiskolai 
végzettség és 
gazdaságtudományi, 
statisztikai, banki ügyintézői, 
informatikai, műszaki, 
logisztikai, 
menedzserasszisztens 
szakképesítés, vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Gazdálkodás és 
menedzsment ágazatban 
szerzett szakképesítés 

  

c) Gazdálkodási feladat  

a) felsőoktatásban 
gazdaságtudományok 
képzési területen szerzett 
szakképzettség, vagy 
b) felsőoktatásban műszaki, 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési területen, 
valamint az államtudományi 
képzési területen szerzett 
szakképzettség, vagy 
c) felsőoktatásban szerzett 
végzettség és OKJ szerinti, a 
feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés 

a) közgazdasági ágazati 
tevékenységet végző 
szakközépiskolában szerzett 
érettségi végzettség, vagy 
b) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
c) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Gazdálkodás és 
menedzsment ágazatban 
szerzett szakképesítés 
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47. 
Rehabilitációs 
igazgatási feladatok 

a) felsőoktatásban szerzett 
orvos- és 
egészségtudományi, 
gazdaságtudományok, 
társadalomtudományi, 
bölcsészettudományi, 
pedagógus-képzési területen 
szerzett szakképzettség, 
vagy egészségbiztosítási 
orvostan szakvizsga; vagy 
b) felsőoktatásban jogi 
képzési területen szerzett 
szakképzettség, vagy 
c) felsőoktatásban 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési területen, 
valamint az államtudományi 
képzési területen szerzett 
szakképzettség, vagy 
d) felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és OKJ 
szerinti közgazdasági, 
szociális szolgáltatások, 
egészségügyi, ügyviteli, 
rendészeti, honvédelmi és 
közszolgálati 
szakmacsoportba tartozó, a 
feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti közgazdasági, 
szociális szolgáltatások, 
egészségügyi, ügyviteli, 
rendészeti, honvédelmi és 
közszolgálati 
szakmacsoportba tartozó, a 
feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés, vagyb) 
érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Egészségügyi és technika / 
Szociális / Rendészet és 
közszolgálat / Gazdálkodás 
és menedzsment ágazatban 
szerzett szakképesítés 

A megváltozott 
munkaképességű 
személyek ellátásaival 
kapcsolatos eljárási 
szabályokról szóló 
327/2011. (XII. 29.) 
Korm. rendelet szerinti 
egészségbiztosítási 
szakvizsga a szakértői 
bizottság 
orvosszakértői 
tagjainak 

48. 

Szakképzési és 
felnőttképzési 
feladatok  

      

a) Szakképzési 
feladatok 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy 
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Rendészet és közszolgálat 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

b) Felnőttképzési 
feladatok  

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy 
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Rendészet és közszolgálat 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

49. 
Szociális és gyámügyi 
feladatok 
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a) Szociális feladatok  felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés vagy szociális 
területen szerzett szakmai 
gyakorlat, vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Szociális ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

b) Gyámügyi és 
gyermekvédelmi 
igazgatási feladatok  

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) érettségi végzettség és 
OKJ szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, 
vagy  
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Szociális ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

50. 

Természetes 
személyek 
adósságrendezésével 
kapcsolatos feladatok 

A természetes személyek 
adósságrendezéséről szóló 
2015. évi CV. törvény 12. § 
(2) bekezdése 

    

51. 
Titkársági és 
igazgatási feladatok 

felsőoktatásban szervezett 
végzettség 

érettségi végzettség   

52. 
Törvényességi 
felügyeleti feladatok 

a) felsőoktatásban jogi 
képzési területen szerzett 
végzettség, vagy 
b) felsőoktatásban 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési területen, 
valamint az államtudományi 
képzési területen szerzett 
szakképzettség 

    

53. 

Ügyfélszolgálati és 
kormányablak 
feladatok 

      

a) Ügyfélszolgálati 
feladatok  

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

érettségi végzettség   

b) Kormányablak 
feladat 

felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

érettségi végzettség 

A fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról, 
valamint a járási 
(fővárosi kerületi) 
hivatalokról szóló 
86/2019. (IV. 23.) 
Korm. rendelet 25. §-a 
szerinti kormányablak-
ügyintézői vizsga 
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54. Üzemeltetési feladat 
felsőoktatásban szerzett 
végzettség 

a) épületgépészeti, gépészeti, 
informatikai, építőipari, 
közgazdasági ágazati 
tevékenységet végző 
szakközépiskolában szerzett 
érettségi végzettség, vagy  
b) érettségi végzettség és 
OKJ, a feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés, vagy 
c) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Épületgépészet / Építőipar / 
Gépészet / Informatika és 
távközlés / Gazdálkodás és 
menedzsment ágazatban 
szerzett szakképesítés 

  

55. 
Vadászati és halászati 
igazgatási feladatok 

a) felsőoktatásban agrár 
képzési területen szerzett 
végzettség, vagyb) 
felsőoktatásban szerzett 
végzettség és OKJ szerinti, a 
feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés, vagy c) 
felsőoktatásban szerzett 
végzettség és a 
szakmajegyzék szerinti 
Mezőgazdaság és erdészet 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

a) érettségi végzettség és 
erdészeti szakképesítés, 
vagy erdészeti, 
vadgazdálkodási technikusi 
végzettség, vagy b) érettségi 
végzettség és OKJ szerinti, a 
feladathoz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés, vagy  
c) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Mezőgazdaság és erdészet 
ágazatban szerzett 
szakképesítés 

  

56. 
Vetőmag- és 
szaporítóanyag-
felügyeleti feladatok 

felsőoktatásban agrár 
képesítési területen szerzett 
végzettség 

    

 

a) Vetőmag- és 
szaporítóanyag-
felügyeleti feladat 

felsőoktatásban agrár 
képesítési területen szerzett 
végzettség 

    

 
b) Laboratóriumi feladat 

felsőoktatásban orvos- és 
egészségtudományi, 
természettudományi, 
pedagógus-képzés képzési 
területen szerzett 
szakképzettség 

érettségi végzettség és a 
feladatkörhöz kapcsolódó 
tanulmányi területen szerzett 
szakképesítés 
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57. 
Védelmi igazgatási, 
honvédelmi feladatok 

a) felsőoktatásban jogi 
képzési területen szerzett 
jogász szakképzettség, vagy  
b) felsőoktatásban 
gazdaságtudományok, 
műszaki, közigazgatási, 
természettudományi, 
rendészeti és katonai képzési 
területen, valamint az 
államtudományi képzési 
területen szerzett 
szakképzettség, vagy 
c) felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és OKJ 
szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy 
d) felsőoktatásban szerzett 
szakképzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Honvédelem / Rendészet és 
közszolgálat ágazatban 
szerzett szakképesítés 

a) rendészeti és közszolgálati 
ágazati tevékenységet végző 
szakközépiskolában szerzett 
érettségi végzettség, vagy 
érettségi végzettség és OKJ 
szerinti, a feladathoz 
kapcsolódó tanulmányi 
területen szerzett 
szakképesítés, vagy 
b) érettségi végzettség és 
szakmajegyzék szerinti 
Honvédelem / Rendészet és 
közszolgálat ágazatban 
szerzett szakképesítés 

  

58. Ügyviteli feladatok 
felsőoktatásban szerzett 
végzettség   

érettségi végzettség vagy 
középszintű szakképesítés 

ügykezelői alapvizsga 

 

 
Egyéb követelmény a 3-57-es sorszám alatti álláshely/álláshelyen ellátandó feladatok esetében: 
közigazgatási alapvizsga 
Egyéb követelmény az 58-as sorszám alatti álláshely/álláshelyen ellátandó feladat esetében: ügykezelői 
alapvizsga 
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45. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

Név: …………………………………………………............... 
Szervezeti egység: …………………………………………………………….. 
Születési hely, idő: …………………………………………………………….. 
Anyja neve: …………………………………………………………….. 
Betöltött álláshely megnevezése: …………………………………………………………….. 
 

 

Tisztelt Munkatársam! 
 

 

Tájékoztatom, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 72. § (4) bekezdése 
alapján kijelölöm a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal ……………. Járási 
Hivatalánál a munkáltatói jogkört gyakorló által valamennyi elektronikusan kiadmányozott 
humánpolitikai iratok záradékolására. 

 

A záradékot az alábbi szövegezéssel szükséges elvégeznie, majd keltezéssel, valamint aláírásával 
ellátnia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen kijelölés a keltétől kezdődően visszavonásig érvényes. 
 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

…………………………….. 
járási hivatalvezető 

 

A fenti kijelölést tudomásul vettem, 1 példányt a mai napon átvettem: 
 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

…………………………….. 
kormánytisztviselő  

Záradék: 
A papír alapú kiadmány elektronikusan hitelesített eredeti 
irattal megegyezik. 

Kelt: ………………………… 

……………………………………. 
(aláíró aláírása, neve, szervezeti egység megnevezése) 
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46. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) utasításához 

 

 

Név: …………………………………………………............... 
Szervezeti egység: …………………………………………………………….. 
Születési hely, idő: …………………………………………………………….. 
Anyja neve: …………………………………………………………….. 
Betöltött álláshely megnevezése: …………………………………………………………….. 
 

 

 

Tisztelt Munkatársam! 
 

 

Tájékoztatom, hogy a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV törvény alapján a záradékolás 
elvégzésére történő kijelölését visszavonom. 
 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

…………………………….. 
járási hivatalvezető 

 

A jelen kijelölés visszavonását tudomásul vettem, 1 példányt a mai napon átvettem: 
 

 

Kelt: ……………….., ….. év ……….… hó … nap 

 

 

…………………………….. 
kormánytisztviselő 
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47. függelék 

a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal vezetője 

9/2021. (V. 21.) 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.     

 

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

 

 

……………………………………… 
szervezeti egység vezetője 


