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Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala 

5411 Kétpó, Almásy tér 1. Tel.: 56-333-294. 

 

 Az előterjesztést készítette és előterjeszti: Finta Adrienn jegyző 

 

 

Tájékoztató belső szabályzatokról 

 

 

Előterjesztés 

A Képviselő-testület 2012. szeptember 13-ai ülésére 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Kétpó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal belső szabályzatait megismerésre és 

tudomásul vételre terjesztjük a Képviselő-testület elé. 

 

A csatolt szabályzatok a következők: 

 

 

- közszolgálati szabályzat 

 

- közszolgálati adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 

 

- iratkezelési szabályzat 

 

- bélyegzők használatáról és selejtezéséről szóló szabályzat 

 

- FEUVE szabályzat 

 

- adatvédelmi és számítástechnikai védelmi, valamint informatikai szabályzat 
 

- gépjármű szabályzat 
 

- cafetéria szabályzat 
 

 

További szabályzatok kidolgozása folyamatban van, melyekről a Tisztelt Képviselő-testület 

tájékoztatása a leghamarabb októberben várható. 
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Határozati javaslat 

 

Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2012.( IX.14.) KT határozata 

 

 

Kétpó község Önkormányzat Képviselő-testülete a belső szabályzatokról szóló tájékoztatást 

megismerte és tudomásul veszi. 

 

 

Kétpó,2012. szeptember 10. 

 

 

       Finta Adrienn 

             jegyző 
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Iktatószám: 

 

Kétpó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselőinek 

közszolgálati szabályzata 

 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 

alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot 

adom ki. 

 

Bevezető rendelkezések 

 

E szabályzat hatálya a jegyzőre, a Kétpó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál 

(továbbiakban: hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki. 

A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármesterre, alpolgármesterre (továbbiakban együtt: 

polgármester) e szabályzat hatálya akkor terjed ki, ha azt törvény kötelezővé teszi. 

 

I. Fejezet 

 

1. A munkaidő, pihenő-idő és a rendkívüli munkavégzés szabályai 

 

A hivatal közszolgálati tisztviselőire érvényes munkarendet az önkormányzat SzMSz-e 

tartalmazza. 

 

2. A rendkívüli munkavégzés szabályai:  

 

A Kttv.  96.  § (7) bekezdése szerint „rendkívüli esetben a köztisztviselő a munkaidején felül  

is  köteles  munkahelyén  munkát  végezni,  illetőleg  meghatározott  ideig  és  helyen  a 

munkavégzésre készen állni.”  

A rendkívüli munkavégzésre a 40. § az irányadó a következőkkel  

 

a. )  A rendkívüli munkavégzés elrendelése  

– Rendkívüli munkavégzést írásban kell elrendelni.  

– Rendkívüli munkavégzést elrendelni a hivatal belső szervezeti egységei tekintetében a 

jegyző jogosult.  

 

–  Rendkívüli munkavégzés elrendelésnek tartalmaznia kell:  

– A köztisztviselő nevét, munkahelyi beosztását.  

– A rendkívüli munkavégzés időpontját, időtartamát, helyét.  

– Az elvégzendő feladatot.  

– Az elrendelés dátumát, az elrendelés a köztisztviselő aláírását.   

 

b.) A rendkívüli munkavégzés nyilvántartása és elszámolása  

– A rendkívüli munkavégzést elrendelő lapot 2 példányban kell elkészíteni.   

A teljesítést a munkahelyi vezető leigazolja mind a köztisztviselő példányán, mind a 

munkáltatói példányon.   

A munkáltatói példányt a munkahelyi vezető – amennyiben a szabadidő kiadása sikertelen 

volt – havonta összegyűjtve eljuttatja a személyzeti és munkaügyi feladatokat ellátó 
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köztisztviselőnek, aki  köteles  megvizsgálni  a  sikertelenség  okát,  majd  ennek  

eredményéről tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját.  

– A személyzeti és munkaügyi feladatokat ellátó köztisztviselő a tájékoztatást követően  

az illetmény szemfejtésével kapcsolatos szükséges intézkedéseket megteszi.  

–  a  rendkívüli  munkavégzést  elrendelő  lapot  bizonylatként  a  tárgyévet  követı  3  évig 

megőrzi.  

  

3. A köztisztviselőt megillető szabadság és kiadásának rendje:  

 

A köztisztviselőt a Kttv. 101. §-a szerint meghatározott szabadság illeti meg, melynek ki- 

adásáról a 103. – 107. § rendelkezik.  

a) A köztisztviselő igényét a belső szervezeti egység vezetője , a tárgyévben február 15-ig  

elkészíti a belső szervezeti egység  szabadságolási tervét majd február utolsó munkanapjáig  a 

munkáltatói jogkör gyakorlója a személyzeti ügyek intézéséért  felelős  köztisztviselő  

javaslata  alapján  jóváhagyja.  Ennek megtörténtét  követően  a szabadságok tárgyévi 

ütemezéséről, a köztisztviselőt tájékoztatja.   

b) A szabadságokat a tervben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, azoktól csak rendkívül  

indokolt  esetben  lehet  eltérni,  a  belső  szervezeti  egység  vezetőjének  javaslata  alapján  a  

munkáltatói jogkör gyakorlójának jóváhagyását követően.   

 

4. A munkavégzés szabályai 

 

1.) A hivatal közszolgálati tisztviselőinek a munkaköri feladatait az egyéni munkaköri 

leírások tartalmazzák. 

2.) A köztisztviselő feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak megfelelően, szakszerűen, 

pártatlanul és igazságosan, a kulturált ügyintézés szabályai szerint a szakmai és az etikai 

szabályok betartásával köteles ellátni. A hivatal közszolgálati tisztviselői munkavégzésük 

során mindenkor kötelesek a közszolgálat, az önkormányzat és a Hivatal tekintélyét 

megőrizni. A közszolgálati tisztviselő köteles megtartani az állam- és szolgálati titkot. A 

közszolgálati tisztviselő illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan 

tényekről, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, a 

közigazgatási szerv, munkatársa vagy az állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen 

előnyös következményekkel járna. 

3.) A közszolgálati tisztviselő köteles a kijelölt munkahelyen, időben, munkára képes 

állapotban megjelenni és munkát végezni. Ha a munkára képes állapot nem áll fenn, vagy 

ennek vizsgálatát a közszolgálati tisztviselő alapos indok nélkül megtagadja, a munkába 

állástól vagy a munkavégzés folytatásától el kell tiltani, és az esetről jegyzőkönyvet kell 

felvenni. 

4.) A munkából való távolmaradását a közszolgálati tisztviselő köteles legfeljebb 24 órán 

belül a jegyzőnek bejelenteni, a távolmaradás okát a jegyző felszólítására a megadott 

határidőn belül igazolni. A munkából való távollét nyilvántartásáért, az illetményszámfejtés 

időszakos adatközlésért a Jegyzői felelős. 

5.) Minden köztisztviselő egyénileg felelős a személyes használatába adott hivatali 

vagyontárgyakért. A vagyonvédelem és a hivatali titoktartás érdekében köteles gondoskodni 

annak megakadályozásáról, hogy illetéktelenek a hivatal helyiségeibe belépjenek, és ott 

tartózkodjanak. A hivatali helyiséget távozáskor köteles bezárni, a hivatalos iratokat elzárni, a 

tűzvédelmi szabályzat szerinti áramtalanítást elvégezni. 
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6.) Munkavégzéssel járó egyéb jogviszonyt a hivatal köztisztviselői a Kttv. 84.-87. §-ban 

foglaltak szerint a Jegyző engedélyével létesíthetnek. A felmerülő összeférhetetlenségi okot a 

Jegyzőnél kell bejelenteni. 

7.) A Hivatalnál a számítógép előtt munkát végző köztisztviselőkre és ügykezelőkre a 

képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 

50/1999. (XI. 3) EüM rendelet mellékletében felsorolt követelményeket kell biztosítani. 

 

II. Fejezet 

 

A helyettesítés, munkakör átadás, szabadidő átalány és a köztisztviselők díjazása 

 

1. A helyettesítés szabályai 

 

A köztisztviselők távolléte esetén a helyettesítés rendjét munkáltatói jogot gyakorlóként a 

köztisztviselők munkaköri leírásában foglaltak szerint határozom meg. 

 

2. A munkakör átadás szabályai 

 

a) Ha az adott köztisztviselői munkakörbe alkalmazott köztisztviselő személyében változás 

történik, vagy a feladatok egy-részének ellátása más köztisztviselő feladatává válik, akkor a 

feladatátadásról “átadás átvételi jegyzőkönyvet” kell felvenni. 

b) A munkakör átadásnál az érintett köztisztviselő(k) és a jegyző vesz részt. 

 

c) A jegyzőkönyvnek (a kötelező jegyzőkönyvi elemeken túl) tartalmaznia kell: 

 

 -  a lezártan átadott ügyek iratait, 

 - a folyamatban lévő ügyek iratait, az ügyintézés állásának és a tett intézkedéseknek a 

megjelölését, 

  - a feladatot átadó köztisztviselőnek a tett intézkedéseiért, vagy mulasztásaiért való 

felelősségvállalási nyilatkozatát, 

  - a munkakör ellátása során használt – a Hivatal tulajdonában lévő eszközöket, segédleteket, 

stb. - megjelölve azok használhatósági állapotát is, 

  - az eszközökben tapasztalt hiányt, a hiányért való felelősség megállapítását, és 

   -minden olyan lényeges tényt vagy körülményt, amely a feladatellátás zavartalan folytatása, 

vagy az ügyintézési hibákért, mulasztásokért való felelősség megállapítása szempontjából 

lényeges. 

 

3. A szabadidő-átalány megállapítás és elszámolás rendjének szabályai 

 

 A rendszeresen túlmunkát végző köztisztviselő számára legfeljebb évi 20 munkanap 

szabadidő átalány állapítható meg. 

 A képviselő-testületi és bizottsági üléseken, a polgármesteri (vezetői) értekezleteken, 

valamint a különböző rendezvényeken és más értekezleteken való részvétel miatt a szabadidő-

átalány a túlmunkavégzés arányában (differenciáltan)  állapítható meg. 

 Az esedékes szabadidő igénybevételét a köztisztviselő számára lehetőleg a tárgyhónapban 

vagy az azt követő hónapban kell biztosítani. 
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 Amennyiben a köztisztviselő a szabadidőt a feladatellátás zavartalansága nélkül nem tudja 

igénybe venni, úgy a naptári negyedévben igénybe nem vett szabadidő ellentételezéseként a 

köztisztviselőt pénzbeli megváltás illeti meg. 

A pénzbeli megváltás mértéke a köztisztviselő megváltáskori illetményének a szabadidőre 

járó arányos összege. 

A pénzbeli megváltást a naptári évet követő január 10. napjáig kell elszámolni.  

Nem részesíthető az adott negyedévi túlmunka időarányos részében a köztisztviselő, ha 

betegállomány és/vagy a fizetés nélküli szabadság időtartama az adott negyedévben a 20 

munkanapot meghaladja. 

Nem részesíthető szabadidő-átalányban az a köztisztviselő, akinek egyéni körülményeire 

tekintettel az általánostól eltérő munkarendet engedélyeztem – annak fennállásáig. 

A szabadidő-átalány elszámolási rendjének részletes szabályozása, az ezzel összefüggő 

nyilvántartás vezetése a személyügyi ügyintéző, a pénzbeli megváltás összegének elszámolása 

a pénzügyi ügyintéző feladata. 

 

4. A köztisztviselők díjazásának szabályai 

 

a) A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre a Kttv. 131. §-a 

alapján jogosult. 

b) Át nem ruházható hatáskörben, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül - a 

teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz 

tartozó alapilletményét legfeljebb 50%-kal megemelhetem, vagy legfeljebb 20%-kal 

csökkentett mértékben állapíthatom meg.  

 

III. Fejezet 

 

Az egyes illetménypótlékra jogosító munkakörök szabályai 

 

1. Gépjármű-vezetési pótlékra jogosító munkakörök 

 

A gépjármű-vezetési pótlékra jogosító munkakörök évenként kerülnek meghatározásra. 

A pótlékra jogosító munkakörök felülvizsgálatáért a jegyző tartozik felelősséggel. 

 

A gépjármű-vezetési pótlékra jogosító munkakörök az 1. számú mellékletben kerülnek 

meghatározásra. 

 

2. Egészségügyi pótlékra jogosító munkakörök 

 

Az egészségügyi pótlékra jogosító munkakörök évenként kerülnek meghatározásra. 

A pótlékra jogosító munkakörök felülvizsgálata a jegyző feladata. 

 

Az egészségügyi pótlékra jogosító munkakörök a 2. számú mellékletben kerülnek 

meghatározásra. 

 

3.  Idegennyelv-tudási pótlékra jogosító munkakörök 

 

Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító munkakörök évenként kerülnek meghatározásra. 

A pótlékra jogosító munkakörök felülvizsgálatáért a jegyző tartozik felelősséggel. 
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Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító munkakörök a 3. számú mellékletben kerülnek 

meghatározásra. 

 

 

4. A kiküldetés szabályai 

 

A kiküldetés és a napidíj elszámolása rendjét a Kttv. 54. § előírásai szerint állapítom meg 

szerepelhet. 

 

IV. Fejezet 

 

A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásainak 

mértéke, feltételei, az elbírálás és az elszámolás rendje, valamint 

a visszatérítés szabályai 

 

A jegyző a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásainak mértékét, 

feltételeit, az elbírálás és az elszámolás rendjét, valamint a visszatérítés szabályait az 

önkormányzat ide vonatkozó 15/2001. (12.14.) számú rendelete (a továbbiakban: képviselő-

testület rendelete) alapján a következők szerint szabályozza: 

 

1. A különböző juttatások fedezete és a juttatásokkal kapcsolatos feladatok 

 

1. Az e szabályzat szerint biztosítható (szociális, kulturális, egészségügyi) juttatások 

megítélése és kifizetése csak a hivatal költségvetésében biztosított keret terhére történhet. 

 

2. A juttatások fedezetéül szolgáló keretet a képviselő-testület rendeletében meghatározott 

módon, valamint az e szabályzatban meghatározott módon kell felhasználni. 

 

3. A jegyző a képviselő-testület rendeletében meghatározottakon túl, a juttatásokkal 

kapcsolatban köteles a személyi ügyekkel foglalkozó személy útján  

a) az egyes főbb támogatási formákon belül alkereteket létrehozni a külön is nevesített 

támogatásoknak,  

b) a költségvetési rendelet összeállításához a tervévi visszatérülő támogatások összegét 

meghatározni, és azt bevételi forrásként szerepeltetni. 

  

2. Juttatások fajtái 
 

A köztisztviselő részére az alábbi juttatások adhatók: 

- a munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet, 

 - lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás,  

 - albérleti díj hozzájárulás,  

 - családalapítási támogatás, 

 - szociális támogatás, 

 - illetményelőleg,  

 - tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás, 

 - további (természetbeni) juttatás. 

 



 8 

3. Munkába járáshoz szükséges helyi közlekedési bérlet 

 

A köztisztviselő munkába járásához szükséges helyi közlekedési bérlettámogatást a 

képviselő-testület rendelete alapján lehet megállapítani. 

 

A helyi közlekedési bérlettámogatást csak akkor lehet megítélni a köztisztviselőnek, ha 

- a lakóhelye és a munkahelye közötti távolság meghaladja a 15 km-es távolságot, és 

            - e támogatás iránti kérelmét írásban jelzi. 

 

A támogatás iránti kérelmek beérkezésének határideje: 

a) a januártól–decemberig tartó időszakra vonatkozó kérelmeknél legkésőbb február 15., 

b) az év közben keletkező igények esetében annak a hónapnak a 15. napjáig kell a kérelmet 

benyújtani, amely hónaptól a támogatást igényli a kérelmező. 

 

A támogatást: 

a) egész évre kell megítélni, ha a kérelmet év elején – lásd előző bekezdés a) pontja – nyújtják 

be,  

b) az év hátralévő részére lehet csak megítélni, ha a kérelmet év közben – lásd előző bekezdés 

b) pontja – nyújtják be. 

 

A támogatás mértéke maximum a bérlet összegének 100 %-áig terjedhet. 

A bérlet térítés konkrét mértékét az igénylők száma, az igényelt támogatási összegek alapján, 

arányosan kell meghatározni. 

A támogatás akkor fizethető ki, ha a köztisztviselő a bérletet vásárlásáról szóló, a hivatal 

nevére kiállított számlát legkésőbb a hónap 5.-ig a hivatal rendelkezésére bocsátja. 

 

Az igényeket a kérelmek beérkezésétől számított 15 napon belül el kell bírálni. 

 

4. Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás (jelenleg nem biztosítható) 

 

4.1. A lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás címen adható támogatási formák 

 

4.1.1. Lakhatási, lakásépítési, lakásvásárlási támogatás jogcímen belül a következő támogatási 

formák alkalmazhatóak: 

 - lakhatási támogatás, 

 - lakásépítési támogatás, 

 - lakásvásárlási támogatás. 

 

4.1.2. E szabályzat alkalmazásában lakásépítésnek minősül: 

 - a köztisztviselő tulajdonába kerülő lakás építése, 

- a köztisztviselő tulajdonában lévő lakás felújítása, korszerűsítése, bővítése, 

- a köztisztviselő tulajdonában lévő, nem lakás céljára szolgáló helyiség lakássá történő 

alakítása. 

 

4.1.3. E szabályzat alkalmazásában lakásvásárlásnak minősül: 

- a lakás tulajdonjogának vagy tulajdoni hányadának megszerzése vásárlással, cserével, 

- vagyonközösség megszüntetése érdekében történő tulajdonrész vásárlása. 
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4.2. A lakhatási támogatás 

 

4.2.1. A lakhatási támogatás feltételei 

 

4.2.1.1. Lakhatási támogatás keretében lakásfelújításhoz kapcsolódó támogatás adható annak 

a köztisztviselőnek, aki megfelel a következő feltételeknek: 

- a köztisztviselő saját tulajdonú lakásfelújítást valósít meg, melynek eredményeképpen nő a 

lakás komfortfokozata, 

- a köztisztviselő a komfortfokozat emeléséről nyilatkozik, illetve a komfortfokozattal 

kapcsolatos számlák másolatát bemutatja. 

 

4.2.1.2. A támogatás kérelemre állapítható meg. 

 

4.2.1.3. A lakhatási támogatás a köztisztviselőnek 10 évenként csak egy alkalommal adható. 

 

4.2.2. A támogatás mértéke 

 

A lakhatási támogatás a köztisztviselő illetményalapjának maximum 200 %-a, de a 

lakásfelújítással kapcsolatban bemutatott számlák maximum 50 %-áig terjedhet. 

 

4.2.3. A támogatás elbírálásának rendje 

 

4.2.3.1. A támogatás elbírálásáról először – a március 15-ig beérkezett kérelmek alapján – a 

hivatal költségvetésének elfogadását követő 10 napon belül kell dönteni. 

 

4.2.3.2. Amennyiben a kérelmet a 4.2.3.1. ponttól eltérően, év közben nyújtják be, azokat a 

beérkezésük sorrendjében – a kérelem beérkezésétől számított 10 napon belül – kell elbírálni. 

A kérelmek alapján csak akkor állapítható meg támogatás, ha arra a fedezet még 

rendelkezésre áll. 

 

4.2.3.3. A kérelmek elbírálásáról a jegyző írásban tájékoztatja az érintetteket.  

 

4.2.4. A támogatások kifizetésének, elszámolásának rendje 

 

4.2.4.1. A támogatások elszámolása a jegyző támogatást megállapító döntése alapján 

történhet. 

 

4.2.4.2. A támogatást utólag, a támogatást megítélő döntés ügyiratára hivatkozva lehet 

kifizetni. 

 

4.2.4.3. A szükséges számlák bemutatásának, valamint a támogatás kifizetésének határidejét a 

jegyző a támogatást megítélő döntésében állapítja meg. 

 

4.2.4.4. A megítélt és kifizetett támogatásokról nyilvántartást kell vezetni.  

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

 - a köztisztviselő nevét, 

 - a támogatás időtartamát, 

 - a támogatás kifizetéséhez bemutatott dokumentumok megnevezését és 
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 a benyújtás határidejét, 

 - a támogatás összegét, 

 - a támogatás kifizetésének módját és határidejét, 

 - a tényleges kifizetések összegét, módját, időpontját, hivatkozási számát. 

 

4.2.5. A támogatás visszatérítése 

 

A lakhatási támogatást a köztisztviselő, mint vissza nem térítendő támogatást kapja. 

4.3. A lakásépítési támogatás  

 

4.3.1. A támogatás feltételei 

 

4.3.1.1. Lakásépítési támogatás adható annak a köztisztviselőnek, aki megfelel a következő 

feltételeknek: 

a) A köztisztviselő: 

aa) a saját lakhatásával kapcsolatban kérelmezze a támogatást;  

ab) ne rendelkezzen a kérelemben szereplő lakóingatlanon kívül más lakóingatlan 100 %-os – 

haszonélvezeti joggal nem terhelt – tulajdonjogával (kivéve, ha az adott ingatlan a 

támogatással érintett ingatlan építése anyagi fedezetéül szolgál, s az legkésőbb a támogatás 

nyújtását követő 1 éven belül értékesítésre kerül, s erről a tényről és szándékról a 

köztisztviselő írásban nyilatkozik); 

ac) vállalja, hogy a rendelkezésre álló saját, illetőleg az e célra más szervtől igénybe vett 

anyagi eszközöket és a támogatás összegét a támogatást megítélő döntésben meghatározott 

célra (építésre, bővítésre) fordítja, illetve a felhasználást a szerződés szerinti 

követelményeknek megfelelően igazolja; 

ad) lakásépítési támogatás iránti kérelem esetén az építési engedély másolatát a kérelemhez 

csatolja; 

ae) vállalja a támogatásra vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget; 

af) ha a támogatás visszterhes, hozzájárul a támogatással érintett ingatlanra vonatkozó – 

szerződés szerinti – jelzálogjog bejegyzéshez. 

b) Támogatás csak akkor állapítható meg, ha a köztisztviselő, az a) pontban leírt feltételek 

fennállásáról, illetve teljesítésére vonatkozóan nyilatkozatot tesz, amennyiben a támogatandó 

cél építési engedély köteles, az építési engedély másolatát a kérelemhez csatolja. 

 

4.3.1.2. Nem adható lakásépítési támogatás annak a köztisztviselőnek, aki: 

a) a munkahelye székhelye, illetve a munkavégzésre kijelölt településén lévő lakástulajdonát a 

kérelem benyújtását megelőző 2 évben elajándékozta, 

b) a kérelem benyújtását megelőző 5 évben vissza nem térítendő lakásépítési vagy 

lakásvásárlási támogatásban részesült, 

c) a kérelem benyújtását megelőzően visszatérítendő lakásépítési vagy lakásvásárlási 

támogatásban részesült, s a kölcsönt még nem fizette vissza. 

 

4.3.2. A támogatás fajtái és mértéke 

 

4.3.2.1. A köztisztviselőnek a lakásépítési támogatás: 

a) vissza nem térítendő támogatás,  

b) kamatmentes kölcsön,  

c) kamattal terhelt kölcsön, valamint 
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d) az a)-c) pontok variációs  

formáiban nyújtható. 

 

4.3.2.2. Adott köztisztviselőnek nyújtható lakásépítési támogatásnál  

a) vissza nem térítendő támogatásként maximum 100.000 Ft adható, 

b) kamatmentes kölcsönként: 

- amennyiben vissza nem térítendő támogatást is kap, úgy együttesen maximum 100.000 Ft 

adható, 

- amennyiben vissza nem térítendő támogatásban nem részesül, úgy maximum 100.000 Ft 

adható,  

c) kamattal terhelt kölcsönként: 

- amennyiben vissza nem térítendő támogatást és kamatmentes kölcsönt is kapott, úgy 

együttesen maximum 100.000 Ft adható, 

- amennyiben vissza nem térítendő támogatásban nem részesült, de kamatmentes kölcsönt 

kapott, úgy együttesen maximum 100.000 Ft adható,  

- amennyiben csak kamattal terhelt kölcsönt kap, úgy maximum 100.000 Ft adható. 

 

4.3.2.3. A 4.3.2.2. pontnál meghatározott mértékek alkalmazásában figyelembe kell venni, 

hogy: 

a) a vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a kalkulált építési költségek 

2 %-át,  

b) a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes kölcsön együttes összege nem 

haladhatja meg a kalkulált építési költségek 4%-át, 

c) a vissza nem térítendő támogatás, a kamatmentes kölcsön és a kamattal terhelt kölcsön 

együttes összege nem haladhatja meg a kalkulált építési költségek 5 %-át. 

 

4.3.2.4. Amennyiben ugyanazon ingatlan esetében az építtető köztisztviselő hozzátartozója 

szintén a szervnél köztisztviselőként dolgozik, a támogatást mindkét köztisztviselő saját jogon 

igénybe veheti azzal a kikötéssel, hogy a támogatás együttes összege nem haladhatja meg a 

kalkulált építési költségek 10 %-át. 

 

4.3.3. A támogatás elbírálásának rendje 

 

4.3.3.1. A támogatás iránti kérelmek elbírálása a kérelmek beérkezésének sorrendjében 

történik. 

 

4.3.3.2. A kérelmek elbírálásáról a jegyző írásban tájékoztatja az érintetteket.  

 

4.3.4. A támogatások kifizetésének, elszámolásának rendje 

 

4.3.4.1. A támogatást csak az építési támogatásról szóló szerződés aláírását követően lehet a 

szerződésben meghatározott módon kifizetni. 

 

4.3.4.2. A támogatási szerződésben  

a) rögzíteni kell, hogy a köztisztviselőnek a támogatásként nyújtott összeg (70-100 % közötti 

tartományban) hány százalékával kell a támogatás folyósítását követő legalább 2 éven belül 

számlával elszámolnia,  
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b) visszatérítendő kölcsön esetén elő kell írni az ingatlan kölcsön összegével megegyező (a 

szerv javára történő) jelzálog bejegyzési jogot. 

 

4.3.4.3. A támogatást utólag, a támogatást megítélő döntés – és a vonatkozó kölcsönszerződés 

– ügyiratára hivatkozva lehet kifizetni. 

 

4.3.4.4. A megítélt és kifizetett támogatásokról nyilvántartást kell vezetni.  

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

 - a köztisztviselő nevét, 

 - a támogatás konkrét jogcímét (formáját), összegét,  

- a támogatás kifizetésének módját és időpontját, a szerződés ügyiratszámát, 

- a visszafizetés határidejét, a törlesztési időszakokat és a havi törlesztő részlet összegét, 

 - a visszafizetett törlesztések összegét, időpontját, hivatkozási számát. 

4.3.5. A támogatás visszatérítése 

 

4.3.5.1. Az építési támogatás visszafizetésére köteles a köztisztviselő, ha: 

a) az építési támogatást kamatmentes, vagy kamattal terhelt kölcsön formájában kapta,  

b) a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási szerződésben meghatározott célra 

használta fel, s ezért a támogatási összeggel az előírt mértékben (részben vagy egészben) 

számlával nem tud elszámolni.  

 

4.3.5.2. Ha a köztisztviselő a 4.3.5.1. b) pont szerint köteles az építési támogatás 

visszafizetésére, a visszafizetési kötelezettségéről a jegyző írásban tájékoztatja. 

 

4.3.5.3. A visszatérítendő támogatások visszatérítési időtartama (futamidő): 

 - kamatmentes támogatás esetében maximum 5 év, 

 - kamattal terhelt kölcsönök esetében maximum 6 év. 

A támogatás visszatérítési időtartamánál figyelembe kell venni, hogy az nem haladhatja meg a 

köztisztviselő által várhatóan a szervnél ledolgozandó – nyugdíjba vonulásáig tartó – évek 

számát. 

 

4.3.5.4. A jegyző köteles a visszafizetési kötelezettségét nem teljesítő köztisztviselővel 

szemben a fizetési kötelezettség elmulasztását követő 30 napon belül intézkedést 

kezdeményezni. 

 

4.3.5.5. A visszafizetési kötelezettségnél a törlesztés összegét a szerződésben úgy kell 

meghatározni, hogy az a kamatos kölcsön esetében tartalmazza a tőke és kamat törlesztés 

időarányos részét. 

 

4.4. A lakásvásárlási támogatás 

 

4.4.1. A támogatás feltételei 

 

4.4.1.1. Lakásvásárlási támogatás adható annak a köztisztviselőnek, aki megfelel a következő 

feltételeknek: 

a) A köztisztviselő 

aa) a saját lakhatásával kapcsolatos ingatlannal kapcsolatban kérelmezze a támogatást;  
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ab) a köztisztviselő ne rendelkezzen a kérelemben szereplő lakóingatlanon kívül más 

lakóingatlan 100 %-os – haszonélvezeti joggal nem terhelt – tulajdonjogával (kivéve, ha az 

adott ingatlan a támogatással érintett ingatlan vásárlása anyagi fedezetéül szolgál, s az 

legkésőbb a támogatás nyújtását követő 3 hónapon belül értékesítésre kerül, s erről a tényről, 

illetve szándékról a köztisztviselő nyilatkozik); 

ac) vállalja, hogy a rendelkezésre álló saját, illetőleg az e célra más szervtől igénybe vett 

anyagi eszközöket és a támogatás összegét a támogatást megítélő döntésben meghatározott 

célra (vásárlásra, tulajdonjog megszerzésre) fordítja, illetve a felhasználást a szerződés 

szerinti követelményeknek megfelelően igazolja; 

ad) lakásvásárlási támogatás iránti kérelem esetében a lakásvásárlásra vonatkozó szerződést, 

foglaló szerződést a kérelemhez csatolja; 

ae) vállalja a támogatásra vonatkozó szerződéskötési kötelezettséget; 

af) ha a támogatás visszterhes, hozzájárul a támogatással érintett ingatlanra vonatkozó – 

szerződés szerinti – jelzálogjog bejegyzéshez. 

b) Támogatás csak akkor állapítható meg, ha a köztisztviselő, az a) pontban leírt feltételek 

fennállásáról, illetve teljesítésére vonatkozóan nyilatkozatot tesz és az ingatlanra vonatkozó 

adás-vételi szerződés másolatát a kérelemhez csatolja. 

 

4.4.1.2. Nem adható lakásvásárlási támogatás annak a köztisztviselőnek, aki: 

a) a munkahelye székhelyén (a munkavégzés helye szerinti településen) lévő lakástulajdonát a 

kérelem benyújtását megelőző 2 évben elajándékozta, 

b) a kérelem benyújtását megelőző 5 évben vissza nem térítendő lakásépítési vagy 

lakásvásárlási támogatásban részesült, 

c) a kérelem benyújtását megelőzően visszatérítendő lakásépítési vagy lakásvásárlási 

támogatásban részesült, s a kölcsönt még nem fizette vissza. 

 

4.4.2. A támogatás fajtái és mértéke 

 

4.4.2.1. A köztisztviselőnek a lakásvásárlási támogatás: 

a) vissza nem térítendő támogatás,  

b) kamatmentes kölcsön,  

c) kamattal terhelt kölcsön, valamint 

d) az a)-c) pontok variációs  

formáiban nyújtható. 

 

4.4.2.2. Adott köztisztviselőnek nyújtandó lakásvásárlási támogatásnál  

a) vissza nem térítendő támogatásként maximum 100.000 Ft adható, 

b) kamatmentes kölcsönként: 

- amennyiben vissza nem térítendő támogatást is kap, úgy együttesen maximum 150.000 Ft 

adható, 

- amennyiben vissza nem térítendő támogatásban nem részesül, úgy maximum 50.000 Ft 

adható,  

c) kamattal terhelt kölcsönként: 

- amennyiben vissza nem térítendő támogatást és kamatmentes kölcsönt is kapott, úgy 

együttesen maximum 100.000 Ft adható, 

- amennyiben vissza nem térítendő támogatásban nem részesült, de kamatmentes kölcsönt 

kapott, úgy együttesen maximum 150.000 Ft adható,  

- amennyiben csak kamattal terhelt kölcsönt kap, úgy maximum 150.000 Ft adható. 
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4.4.2.3. A 4.4.2.2. pontnál meghatározott mértékek alkalmazásában figyelembe kell venni, 

hogy: 

a) a vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a szerződés szerinti ingatlan 

(tulajdoni hányad) vételárának 2 %-át,  

b) a vissza nem térítendő támogatás és a kamatmentes kölcsön együttes összege nem 

haladhatja meg a szerződés szerinti ingatlan (tulajdoni hányad) vételárának 4%-át, 

c) a vissza nem térítendő támogatás, a kamatmentes kölcsön és a kamattal terhelt kölcsön 

együttes összege nem haladhatja meg szerződés szerinti ingatlan (tulajdoni hányad) 

vételárának 5 %-át. 

 

4.4.2.4. Amennyiben az adott ingatlan vonatkozásában a vásárló köztisztviselő hozzátartozója 

szintén a szervnél, köztisztviselőként dolgozik, a támogatást mindkét köztisztviselő saját 

jogon igénybe veheti, azzal a kikötéssel, hogy a támogatás együttes összege nem haladhatja 

meg szerződés szerinti ingatlan (tulajdoni hányad) vételárának 100 %-át. 

 

4.4.3. A támogatás elbírálásának rendje 

 

A támogatás elbírálásának rendje megegyezik a 4.3.3. pontnál leírtakkal. 

 

4.4.4. A támogatás kifizetésének, elszámolásának rendje 

 

4.4.4.1. A támogatást csak a vásárlási támogatásról szóló szerződés aláírását követően lehet a 

szerződésben meghatározott módon kifizetni. 

 

4.4.4.2. A támogatási szerződésben rögzíteni kell az ingatlanra vonatkozó, visszatérítendő 

támogatás összegével megegyező jelzálog bejegyzési jogot – a szerv javára. 

 

4.4.4.3. A támogatást utólag, a támogatást megítélő döntés – és a vonatkozó kölcsönszerződés 

– ügyiratára hivatkozva lehet kifizetni. 

 

4.4.4.4. A megítélt és kifizetett támogatásokról nyilvántartást kell vezetni.  

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

 - a köztisztviselő nevét, 

 - a támogatás konkrét jogcímeit (formáit), összegeit,  

- a támogatás kifizetésének módját és időpontját, a szerződés ügyiratszámát, 

- a visszafizetés határidejét, a törlesztési időszakokat és a havi törlesztő részlet összegét, 

 - a törlesztések összegét, időpontját, hivatkozási számát. 

 

4.4.5. A támogatás visszatérítése 

 

4.4.5.1. A vásárlási támogatás visszafizetésére köteles a köztisztviselő, ha a vásárlási 

támogatást kamatmentes, vagy kamattal terhelt kölcsönként kapta.  

 

4.4.5.2. A visszatérítendő támogatások visszatérítési időtartama (futamidő): 

 - kamatmentes támogatás esetében maximum 5 év, 

 - kamattal terhelt kölcsönök esetében maximum 6 év. 
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A támogatás visszatérítési időtartamánál figyelembe kell venni, hogy az nem haladhatja meg a 

köztisztviselő által várhatóan a szervnél ledolgozandó – nyugdíjba vonulásáig tartó – évek 

számát. 

 

4.4.5.3. A jegyző köteles a visszafizetési kötelezettségét nem teljesítő köztisztviselővel 

szemben a fizetési kötelezettség elmulasztását követő 30 napon belül intézkedést 

kezdeményezni. 

 

4.4.5.4. A visszafizetésre vonatkozó egyéb szabályok megegyeznek a 4.3.5.5. pontnál 

leírtakkal. 

 

5. Családalapítási támogatás 

 

5.1. A támogatás feltételei 

 

5.1.1. Családalapítási támogatás adható annak a köztisztviselőnek, akinek adott költségvetési 

évben gyermeke született. 

A támogatás feltétele, hogy a köztisztviselő: 

 a) a gyermekével egy háztartásban éljen,  

b) a gyermek születési anyakönyvi kivonat másolatát igazolásként átadja, 

c) nyilatkozzon arról, hogy a gyermekét a támogatás folyósításától számított legalább 1 évig 

saját háztartásában neveli. 

 

5.1.2. A támogatás kérelemre, illetve hivatalból is megállapítható, ha a köztisztviselő –

felhívásra – a gyermek születését a 6.1.1. pontban meghatározottak szerint igazolja, illetve az 

ott leírt feltételeknek megfelel. 

 

5.1.3. A köztisztviselőt gyermekenként illeti meg a támogatás. 

 

5.1.4. Amennyiben a gyermek mindkét szülője a szervnél köztisztviselő, mindkét 

köztisztviselőt saját jogán megilleti a támogatás. 

 

5.2. A támogatások mértéke 

 

A családalapítási támogatás lehet 

- vissza nem térítendő, pénzben nyújtott gyermekszületési támogatás, melynek összege 

gyermekenként 100.000 Ft, illetve 

 - természetben nyújtott támogatás – a számviteli törvény szerinti kis értékű ajándék. 

 

5.3. A támogatás elbírálásának rendje 

 

5.3.1. A támogatás elbírálásakor a kérelmeket (illetve a hivatal tudomására jutott gyermek 

születés tényét) a gyermekek születése szerinti sorrendben kell elbírálni. 

 

5.3.2. A támogatás megítéléséről, illetve a kérelem elbírálásáról a jegyző írásban tájékoztatja 

az érintetteket.  

 

5.3.3. A támogatás során pénzbeli támogatás és természetbeni ajándék együttesen is adható. 
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5.4. A támogatás kifizetésének, elszámolásának rendje 

 

5.4.1. A támogatások elszámolása a jegyző támogatást megállapító döntése, valamint a 

támogatás feltételéül megszabott dokumentumok benyújtása alapján történhet. 

 

5.4.2. A támogatást utólag, a támogatást megítélő döntés ügyiratára hivatkozva lehet kifizetni. 

 

5.4.3. A megítélt és kifizetett támogatásokról nyilvántartást kell vezetni.  

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

 - a köztisztviselő nevét, 

 - a támogatás jogcímét, a vonatkozó ügyiratszámot, 

 - a kifizethető támogatás összegét, 

 - a tényleges kifizetések összegét, módját, időpontját, hivatkozási számát. 

 

5.4.4. A természetben juttatott kis értékű ajándék juttatásról a személyi jövedelemadóról szóló 

törvényben meghatározott nyilvántartást kell vezetni. 

 

5.5. A támogatás visszatérítése 

 

A családalapítási támogatást a köztisztviselő, mint vissza nem térítendő támogatást kapja. 

A pénzbeli támogatás visszafizetését kell elrendelni akkor, ha a támogatással kapcsolatban 

visszaélés történt, ha a kérelemben a kérelmező a támogatás feltételeire vonatkozóan valótlan 

adatokat közölt. 

 

A támogatás visszafizetését el kell rendelni akkor is, ha a szülő a támogatás benyújtását 

követő 1 évig egyértelműen saját hibájából nem neveli saját háztartásában a gyermeket. 

A támogatást ez esetben időarányosan kell visszafizetni. 

 

A visszafizetés elrendeléséről a köztisztviselőt a jegyző írásban tájékoztatja. 

 

6. Szociális támogatás 

 

6.1. A szociális támogatás fajtái 

 

6.1.1. A köztisztviselőnek a következő szociális támogatások adhatóak: 

 - temetési segély,  

 - szociális segély, 

  

6.2. Temetési segély 

 

6.2.1. A támogatás feltételei  

 

A támogatás feltételei: 

a) Támogatás a szociálisan rászorult személy írásbeli vagy szóbeli kérelme alapján adható. (A 

szóbeli kérelemről feljegyzést, jegyzőkönyvet kell készíteni.) 

b) A támogatás adható kérelem nélkül is, hivatalból, ha az érintett személy támogatása 

indokolt. 
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Temetési segély adható annak a köztisztviselőnek, aki meghalt személynek tartásra köteles 

hozzátartozója volt, s eltemettetéséről gondoskodott. 

Temetési segély nem adható annak a köztisztviselőnek, aki az önkormányzat szociális 

ellátásokról szóló helyi rendelete alapján ugyanazon temetési költségek tekintetében: 

- temetési segélyben részesült, illetve  

- ilyen segély iránt kérelmet nyújtott be, addig, amíg a kérelmet vissza nem vonja, illetve 

kérelme elutasításra nem kerül. 

 

6.2.2. A támogatás mértéke 

 

A temetési segély összege 10.000  Ft. 

 

6.2.3. A támogatások elbírálási rendje 

 

A temetési segélyről a kérelem beérkezését, illetve a hivatal tudomására jutott segélyezési 

helyzetnél az annak észlelését követő 5 napon belül kell dönteni. 

Temetési segély adott évben a köztisztviselőnek többször is folyósítható, ha a temetési 

segélyezés feltételeinek megfelelő helyzetbe kerül. (Egy halálesettel kapcsolatban csak egy 

segély folyósítható.) 

 

Temetési segély az adott évben csak akkor állapítható meg, ha annak kifizetéséről még a 

tárgyévben gondoskodni lehet. 

 

6.2.4. A támogatás kifizetésének, elszámolásának rendje 

 

A segélyt a támogatást megítélő okirat alapján a hivatal pénzügyi ügyintézője közvetlenül a 

pénztárból készpénzben, vagy a kérelmező kérésére postai utalványon fizeti ki. 

 

A segélyt a támogatás megítélésétől számított 5 napon belül, illetve a megítélés évében kell 

kifizetni. 

 

6.3. Szociális segély 

 

6.3.1. A támogatás feltételei  

 

A támogatás feltételei 

a) Támogatás a szociálisan rászorult személy írásbeli vagy szóbeli kérelme alapján adható. (A 

szóbeli kérelemről feljegyzést, jegyzőkönyvet kell készíteni.) 

b) A támogatás adható kérelem nélkül is, hivatalból, ha az érintett személy támogatása 

indokolt. 

 

Szociális segély adható annak a köztisztviselőnek, aki átmenetileg az eddigi életkörülményeit 

negatívan befolyásoló rendkívüli élethelyzetbe került, vagy időszakosan anyagi gondokkal 

küzd. 

Az említett rendkívüli élethelyzetbe kerülés indokai lehetnek például: egészségügyi állapottal 

kapcsolatos kiadások (pl. gyógyszer kiadások, gyógykezelés költségei) stb. 
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6.3.2. A támogatás mértéke 

 

A szociális segély összege alkalmanként maximum 10.000 Ft lehet. (A segély konkrét 

összegéről a jegyző dönt.) 

 

6.3.3. A támogatás elbírálási rendje 

 

A szociális segély egy évben 2 alkalommal adható, de indokolt esetben ennél többször is 

folyósítható. 

A szociális segély iránti kérelem tárgyában a kérelem beérkezésétől számított 5 napon belül 

kell dönteni. A hivatalból megindított eljárásnál szintén 5 nap az elintézési határidő. 

 

Szociális segély adott évben csak akkor állapítható meg, ha annak kifizetéséről még a 

tárgyévben gondoskodni lehet. 

 

6.3.4. A támogatás kifizetésének, elszámolásának rendje 

 

A segélyt a támogatást megítélő okirat alapján a hivatal pénzügyi ügyintéző közvetlenül a 

pénztárból készpénzben, vagy a kérelmező kérésére postai utalványon fizeti ki. 

 

A segélyt a támogatás megítélésétől számított 5 napon belül, illetve a megítélés évében kell 

kifizetni. 

 

7. Illetményelőleg 

 

7.1. Az illetményelőleg nyújtásának feltételei 

 

7.1.1. Illetményelőlegben részesíthető az a köztisztviselő, aki adott évben fegyelmi 

büntetésben nem részesült, illetve akinek a fizetési fokozata csökkentésére a munkáltató 

intézkedést nem kezdeményezett.  

 

7.1.2. Nem részesíthető illetményelőlegben az a köztisztviselő: 

- akinek adott évben 6 hónapnál kevesebb közszolgálati jogviszonya van, vagy 

- akinek az illetményét a nettó illetménye 10 %-ánál több levonás (letiltás, kártérítésből 

fakadó fizetési kötelezettség stb.) terheli, 

- aki az előző fizetési előlegét nem fizette vissza. 

 

7.1.3. Az illetményelőleg szóban, vagy írásban előterjesztett kérelemre állapítható meg. 

 

7.1.4. Az illetményelőlegre kamatfizetési kötelezettséget előírni nem lehet. 

 

7.2. Az illetményelőleg mértéke 

 

Az illetményelőleg mértéke köztisztviselőnként, alkalmanként legfeljebb a köztisztviselő 

nettó illetményének 100%-a lehet. 
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7.3. Az illetményelőleg iránti kérelmek elbírálásának rendje 

 

7.3.1. Az illetményelőleg iránti kérelmeket a kérelem benyújtását követő 5 napon belül el kell 

bírálni. 

 

7.3.2. Az illetményelőleget maximum 6 hónapra, kivételes esetben legfeljebb 12 hónapra 

lehet nyújtani. 

 

7.3.3. Az illetményelőleg nyújtásáról, illetve elutasításáról a jegyző írásban tájékoztatja az 

érintetteket. 

 

7.4. Az illetményelőleg kifizetésének, elszámolásának rendje 

 

7.4.1. Az illetményelőleget az illetményelőleg nyújtását engedélyező jegyzői döntést követő 3 

napon belül ki kell fizetni. 

 

7.4.2. Az illetményelőlegekről nyilvántartást kell vezetni. 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

 - a köztisztviselő nevét, 

 - a illetményelőleg nyújtására vonatkozó ügyiratszámot, 

- a illetményelőleg összegét, kifizetésének módját, időpontját, hivatkozás számát, 

- a illetményelőleg visszafizetésének előírt: 

- végső időpontját,  

- a részletek befizetésének határidejét,  

- a részletek összegét, 

 - a visszafizetésre vonatkozó adatokat: 

- a részletek befizetésének időpontját és a hivatkozási számokat,  

- a befizetett összegeket. 

 

7.5. A hozzájárulás visszatérítése 

 

7.5.1. A illetményelőleget a köztisztviselő, mint visszatérítendő támogatást kapja. 

 

7.5.2. A illetményelőleg visszatérítésére vonatkozó szabályokat a jegyző illetményelőleg 

nyújtására vonatkozó döntésének kell tartalmaznia. 

 

 

8. Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, 

nyelvtanulási támogatás 

 

8.1. A támogatás nyújtásának feltételei 

 

8.1.1. A tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás annak a 

köztisztviselőnek adható, aki: 

- iskolarendszerű, vagy  

- nem iskolarendszerű, tanfolyami képzésen vesz részt, 

- a képzéssel kapcsolatban tanulmányi szerződés kötését vállalja. 
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8.1.2. A támogatás szóban, vagy írásban előterjesztett kérelemre állapítható meg. 

 

8.2. A támogatás mértéke 

 

A támogatás mértéke köztisztviselőnként: 

- a képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás esetében, képzésenként a képzéssel 

kapcsolatos igazolt költségek ….. %-a lehet, de nem haladhatja meg képzésenként, illetve ha a 

képzés iskolarendszerű, akkor oktatási félévenként a 200.000 Ft-ot. 

 

8.3. A támogatás iránti kérelmek elbírálásának rendje 

 

8.3.1. A támogatás iránti kérelmeket a kérelem benyújtását követő 15 napon belül el kell 

bírálni. 

 

8.3.2. A támogatás elosztásánál előnyt élveznek azok a köztisztviselők, akik olyan oktatásban 

vesznek részt, melyek a hivatal szakmai működésének színvonalát emelik, vagy melyek az 

érintett köztisztviselők munkakörére előírt végzettség megszerzésére irányulnak. 

 

8.3.3. A támogatás fedezetére rendelkezésre álló keretből elsősorban a képzésekkel 

kapcsolatos költségek támogatását kell biztosítani, s csak a fel nem használt keretből adható 

ösztöndíj. 

 

8.3.4. A támogatást adott évben  

- ösztöndíj esetében az adott költségvetési évben kifizethető időszakra, tehát maximum 2 

félévre lehet megítélni,  

- a képzéssel kapcsolatosan felmerülő költségek esetében 

- a képzés időtartamára, de maximum adott költségvetési évet érintő időszakra, illetve  

- iskolarendszerű képzés esetében az adott költségvetési évben kifizethető időszakra, tehát 

maximum 2 félévre lehet megítélni. 

 

8.3.5. A támogatásokat kivételes esetben visszatérítendő támogatásként is lehet nyújtani. 

 

8.3.6. A támogatás nyújtásáról, illetve elutasításáról a jegyző írásban tájékoztatja az 

érintetteket. 

 

8.4. A támogatás kifizetésének, elszámolásának rendje 

 

8.4.1. A támogatásokat csak a tanulmányi szerződés megkötését követően, az abban foglaltak 

alapján lehet kifizetni. 

 

8.4.2. Tanulmányi ösztöndíj támogatásnál a vonatkozó tanulmányi szerződésben kell 

szabályozni, hogy az érintett személynek milyen összegű támogatás, milyen feltételek mellett, 

mikor kerülhet kifizetésre. 

 

8.4.3. A képzéssel kapcsolatos költségek támogatására vonatkozó tanulmányi szerződésben 

pontosan meg kell határozni, hogy mely költségek minősülnek a képzéssel kapcsolatos 

költségnek, s az egyes költségekről milyen bizonylattal kell elszámolni. 
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A tanulmányi szerződésben kell meghatározni: 

- a köztisztviselő által vállalt feltételek teljesítése igazolásának határidejét, valamint 

- a hivatal által vállalt kötelezettségek (költségek megtérítése) határidejét. 

 

8.4.4. A támogatásokról nyilvántartást kell vezetni. 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell: 

 - a köztisztviselő nevét, 

 - a támogatás nyújtására vonatkozó ügyiratszámot, 

- a támogatás összegét, kifizetésének módját, időpontját, hivatkozási számát, 

- a köztisztviselő tanulmányi szerződésben vállalt kötelezettségeit, 

 - a támogatás esetleges visszafizetésére vonatkozó adatokat: 

- a részletek befizetésének időpontját és a hivatkozási számokat,  

- a befizetett összegeket. 

 

8.5. A hozzájárulás visszatérítése 

 

8.5.1. Ha a támogatást a köztisztviselő, mint visszatérítendő támogatást kapja, a támogatás 

visszafizetésének feltételeit, módját a tanulmányi szerződésnek, illetve az alapján külön 

jegyzői döntésnek kell tartalmaznia. 

 

8.5.2. Ha a támogatást a köztisztviselő, mint vissza nem térítendő támogatást kapja, akkor a 

támogatás visszafizetéséről akkor kell rendelkezni, ha a köztisztviselő a tanulmányi 

szerződésében foglalt olyan kötelezettségeinek nem tett eleget, melyek a szerződés szerint is a 

támogatás visszafizetésének kötelezettségét vonják maguk után. 

 

8.5.3. A visszatérítésnél kamatfizetési kötelezettséget előírni nem szabad. 

 

 

9. További (természetbeni) juttatások 

 

A további (természetbeni) juttatások körét évente, a költségvetési rendelet elfogadását követő 

30 napon belül a jegyző „A további (természetbeni) juttatások …. évre” nevű mellékletben 

határozza meg. 

 

A juttatások feltételeit, mértékét, az elbírálás rendjét, és a juttatások módját a hivatkozott 

mellékletnek kell tartalmaznia. 

 

10. A személyügyi szervezet 

 

A hivatalban a személyügyi személy alatt az 5. számú mellékletben meghatározottakat kell 

érteni. 

 

Az e szabályzatban, valamint az önkormányzat hivatkozott rendeletében meghatározott 

feladatokat a jegyző a 5. számú melléklet szerinti munkamegosztásban látja el a személyügyi 

szervezettel. 

 

V. Fejezet  
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A köztisztviselő eredményes munkájának elismerése 

 

Az eseti jutalmazás és a céljutalom megállapításának szabályai 

1.) A hivatal eredményes tevékenysége érdekében teljesített szorgalmas, példamutató 

munkavégzésért, a szervezet szempontjából fontos, váratlanul jelentkező előre nem látható 

feladatok elvégzéséért, ezen eredmények közvetlen, rövid időn belül történő ösztönzésére a 

hivatal köztisztviselői eseti, és/vagy céljutalomban részesíthetők. 

2.) Az adott köztisztviselő jutalmazására a Jegyző tehet javaslatot (a Polgármester 

egyetértésével) a köztisztviselők teljesítményértékelésével összekötötten, a hivatal évi 

költségvetésében ezen a címen rendelkezésre álló pénzügyi forrás erejéig. 

3.) A jutalmak akár pénzbeli, akár természetbeni formában is nyújthatók, átadására a 

köztisztviselők napján ünnepélyes keretek között kerül sor. 

 

VII. Fejezet  

 

A vezetendő nyilvántartások 
 

1. A rendkívüli munkavégzéssel kapcsolatban vezetendő nyilvántartások 

 

- Rendkívüli munkavégzés nyilvántartó füzete 

- Szabadidő megváltás/kifizetés engedélye 

 

2. Szabadság kiadással és az egyéb munkaidő kedvezmény nyilvántartásával  

kapcsolatban vezetendő nyilvántartások 

 

- Jelenléti ív 

- Szabadságolási terv 

- Szabadság-nyilvántartás 

- Szabadságengedély 

- Egyéb munkaidő kedvezmény nyilvántartás 

 

3. Köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásaival kapcsolatos 

nyilvántartások 

 

- Lakhatással, lakásépítéssel, lakásvásárlással kapcsolatos nyilvántartások: 

- lakhatási támogatás nyilvántartás 

- lakásépítési támogatás nyilvántartás 

- lakásvásárlási támogatás nyilvántartás 

- Albérleti díj hozzájárulás nyilvántartás 

- Családalapítási támogatás nyilvántartás 

- Szociális támogatások nyilvántartásai: 

 - szociális segély nyilvántartás 

 - temetési segély nyilvántartás 

 - Illetményelőleg nyilvántartás 

- Tanulmányi ösztöndíj, illetve képzési költségek támogatás nyilvántartás 

- Biztosítási támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás. 

 

4. A további (természetbeni) juttatásokkal kapcsolatban vezetendő nyilvántartások 
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A további (természetbeni) juttatásokkal kapcsolatban vezetendő nyilvántartásokat az e 

juttatásokra vonatkozó „A további (természetbeni) juttatások …… évre” nevű melléklete 

határozza meg. 

 

VIII. Fejezet  

Egyéb szabályok 

 

1. A bér pénzintézeti számlára utalásával kapcsolatos költségtérítés 

 

A köztisztviselő kérelem nélkül is jogosult a bérnek pénzintézetnél nyitott bankszámlára 

törvény által előírt átutalásából adódó többletköltség munkáltató által történő megtérítésére. 

 

A költségtérítés a személyi jövedelemadó törvényben adómentes természetbeni juttatások 

között meghatározott összeghatárig terjedhet. 

 

2. Az 1 havi különjuttatás 

 

A köztisztviselő jogosult 1 havi különjuttatásra. 

A különjuttatást a jogszabályban meghatározott feltételek, és határidő betartása mellett lehet 

és kell kifizetni. 

 

3. Jutalom 

 

3.1. Jubileumi jutalom 

 

A köztisztviselőt a Kttv. szerinti jubileumi jutalom illeti meg. 

A jutalmat határozatban kell megállapítani, és a határozat alapján kell gondoskodni a jutalom 

kifizetésről. 

 

3.2. Normatív és teljesítményhez kötött jutalom 

 

 A köztisztviselőnek a normatív és teljesítményhez kötött jutalmat a melléklet szerinti lehet 

megállapítani, illetve kifizetni. 

 

4. A szabályzat nyilvánossága 

 

A szabályzat nyilvános, az abban foglaltak a köztisztviselőkkel ismertetésre kerültek. 

A szabályzat bármikor megtekinthető. 

 

5. A hatályba léptetés 

 

A szabályzat 2012. szeptember 15.  napon lép hatályba. 
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Mellékletek: 

  

1. számú melléklet: A gépjármű-vezetési pótlékra jogosító munkakörök  

2. számú melléklet. Az egészségügyi pótlékra jogosító munkakörök  

3. számú melléklet: Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító munkakörök és a figyelembe 

vehető idegen nyelvek  

4. számú melléklet: A teljesítményhez kötött és normatív jutalom 

5. számú melléklet A személyügyi szervezet 

Külön melléklet: A további (természetbeni) juttatások  
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Mellékletek 

 

 

1. számú melléklet 

 

 

A gépjármű-vezetési pótlékra jogosító munkakörök 

 

 

/Az a) és b) pont közül a választást egyértelműen kell jelölni, az a) pont esetében az adatokat 

ki kell tölteni!/ 

 

 

a) A következő munkakörű köztisztviselő(k) rendszeresen hivatali gépjárművet vezet(nek) és 

ezáltal külön gépjárművezető foglalkoztatása szükségtelen. 

A gépjármű-vezetési pótlékra jogosító munkakör(öke)t a következők szerint határozom meg: 

- ……………………………… 

- ……………………………… 

- ……………………………… 

 

 

b) A szervnél gépjármű-vezetési pótlékra jogosító munkakört nem állapítok meg. 
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2. számú melléklet 

 

 

Az egészségügyi pótlékra jogosító munkakörök 

 

 

/Az a) és b) pont közül egyértelműen választani kell, az a) pont választása esetében ki kell 

tölteni a szükséges adatokat!/ 

 

a) A szervnél az alább meghatározott munkakörű köztisztviselők egészségügyi pótlékra 

jogosultak, mert  

aa) a munkájukat a munkaidejük nagyobb részében egészségkárosító kockázatok között 

végzik, vagy 

ab) egészségüknek védelme csak olyan egyéni védőeszköz állandó vagy tartós használatával 

valósítható meg, amely a köztisztviselők számára fokozott megterhelést jelent. 

 

Az egészségügyi pótlékra jogosító munkakör(öke)t a következők szerint határozom meg: 

  - ……………………………… 

  - ……………………………… 

  - ……………………………… 

 

b) A szervnél egészségügyi pótlékra jogosító munkakört nem állapítok meg. 
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3. számú melléklet 

 

 

Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító munkakörök és  a figyelembe vehető idegen 

nyelvek 

 

(Az a) és b) pont közül választani kell!) 

a) Az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket a következők szerint 

határozom meg: 

 

 aa) ………………….. munkakörben 

  - ……………………………. idegen nyelv, 

  - ……………………………. idegen nyelv, 

  - ……………………………. idegen nyelv, 

  - ……………………………. idegen nyelv; 

 

 ab) ………………….. munkakörben 

  - ……………………………. idegen nyelv, 

  - ……………………………. idegen nyelv, 

  - ……………………………. idegen nyelv, 

  - ……………………………. idegen nyelv; 

  

ac) ………………….. munkakörben 

  - ……………………………. idegen nyelv, 

  - ……………………………. idegen nyelv, 

  - ……………………………. idegen nyelv, 

  - ……………………………. idegen nyelv; 

  

ad) ………………….. munkakörben 

  - ……………………………. idegen nyelv, 

  - ……………………………. idegen nyelv, 

  - ……………………………. idegen nyelv, 

  - ……………………………. idegen nyelv. 

 

 

b) A szervnél idegennyelv-tudási pótlékra jogosító nyelvet és munkakört nem állapítok meg. 
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4. számú melléklet 

 

 

A teljesítményhez kötött és normatív jutalom 

 

 

1. Teljesítményhez kötött jutalom 

 

A jutalom kifizetésének feltételei: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

A jutalom mértéke: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

A jutalom kifizetése: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

2. Normatív jutalom 

 

A jutalom kifizetésének feltételei: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

A jutalom mértéke: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

A jutalom kifizetése: 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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5 számú melléklet 

 

 

A személyügyi szervezet 
 

 

1. A személyügyi szervezet/csoport/személy megnevezése: ………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

2. A szabályzatban, és az önkormányzat ………/200... (… ….) számú rendeletében 

meghatározott feladatokat a követezők szerint kell ellátni: 

 

 

S.sz. Feladat megnevezése hivatkozással Feladat ellátására kötelezett 
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Külön melléklet 

 

 

A további (természetbeni) juttatások nevű melléklet 
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Iktatószám:  

 

Szabályzat 

 

a közszolgálati adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 

 

Jelen Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)  a Polgármesteri 

Hivatal köztisztviselőinek közszolgálati adatfelvételével, nyilvántartásával és tárolásával 

összefüggő adatvédelmi, informatikai-, és fizikai biztonsági szabályokat, valamint a 

vagyonnyilatkozati iratokra vonatkozó külön szabályokat tartalmazza, különös tekintettel az 

adatfelvétellel, adatkezeléssel, adattovábbítással és nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos 

adatvédelmi követelményekre.  

 

I. Általános rendelkezések  

 

1) Jelen Szabályzat a következő jogszabályok rendelkezésein alapul:  

- az információs önrendelkezései jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény,  

- a statisztikáról szóló 1993. XLVI. törvény,  

- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv).  

 

II. Fogalmi meghatározások  

 

2) A Szabályzat alkalmazásában:  

a) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely 

művelet, vagy a műveletek összessége, így például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, 

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra 

hozatala, összehangolása, vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, 

valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a 

fénykép-, hang-, vagy képfelvétel készítése. 

b) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok 

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és 

eszközöktől, valamint  az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az 

adatokon végzik.  

c) Adatkezelő: aki, vagy amely önállóan, vagy másokkal együtt az adatok kezelésének 

célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt is) vonatkozó 

döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval 

végrehajtatja.  

d) Adatfeldolgozó: aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve 

a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi.  

e) Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés.  

f) Közérdekű adat: helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott 

egyéb közfeladatot ellátó szervként, annak Hivatala alkalmazásában álló köztisztviselő 

kezelésében lévő és  tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával 

összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső,  bármilyen módon 
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vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, 

önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti 

felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő  értékelésére, a 

birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, 

a megkötött szerződésekre vonatkozó adat.  

g) Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 

adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét 

törvény közérdekből elrendeli.  

h) Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy 

meghatározott időre történő korlátozása céljából.  

e) Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül 

vagy közvetve – azonosítható természetes személy.  

j) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő 

hozzáférhetővé tétele.  

k) Adatfelelős: közfeladatot ellátó szervként a Polgármesteri Hivatal, amely az 

elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította , és a működése 

során ez az adat keletkezett.  

l) Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy 

az adatfeldolgozóval.  

m) Közszolgálati szempontból személyi irat: bármilyen anyagon, alakban és bármilyen 

eszköz felhasználásával keletkezett – adathordozó, amely a közszolgálati jogviszony 

létesítésekor, fennállása alatt, megszűnésekor, illetve azt követően keletkezik és a 

köztisztviselő személyével összefüggésben adatot, megállapítást tartalmaz.  

 

Részletes szabályok  

 

III. A személyi iratok kezelésének főbb adatvédelmi követelményei  

 

3) A Polgármesteri Hivatal jegyzője által kijelölt személyzeti ügyintéző (továbbiakban: 

személyzeti ügyintéző) alaptevékenységébe tartozik a személyi adatok kezelése, annak 

keretében a köztisztviselők személyes adatainak kezelésére és feldolgozására a Kttv. 

184. § (1) bekezdésben meghatározott, a Kttv. 2. sz. mellékletében szereplő körben és 

adattartalommal (közszolgálati alapnyilvántartás).  

4) A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők személyes adataihoz való jogosulatlan 

hozzáférés megakadályozása érdekében a személyzeti anyagokat lemezszekrényben 

kell tartani. A helyiségeket tűzvédelmi szempontból is biztosítani kell. A helyiség, 

valamint a lemezszekrények kulcsai nem vihetők haza, a munkaidő elteltével másik 

lemezszekrényben köteles a feladattal megbízott tartani.  

5) A közszolgálati adatkezelés jogszerűségéért, a személyes adatok védelméért a jegyző a 

felelős.  

6) A közszolgálati nyilvántartással kapcsolatos adatkezelési feladatokat a személyzeti 

ügyintéző látja el. A közszolgálati adatkezelés során a nem nyilvános személyes 

adatokat csak törvényben meghatározott esetekben és célra, az érintett köztisztviselő 

erre irányuló írásbeli kérelmére használhatja fel, adhatja át harmadik személynek. 

Minden személyes adatot tartalmazó, harmadik személynek címzett iratot a jegyző ír 

alá.  
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7) A jegyző által kijelölt személyzeti ügyintéző feladatának teljesítéséért az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 

23.§-ában meghatározott felelősségi szabályok szerint felel.  

8) A köztisztviselő személyi iratai a következők:  

- a személyi anyag (a Kttv. 184.§ (1) bekezdés) iratai (továbbiakban: személyi iratok),  

- a közszolgálati alapnyilvántartás iratanyaga, 

- a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyéb iratok, 

- a köztisztviselőnek a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő egyéb jogviszonyaival 

kapcsolatos iratai (adóbevallás, fizetési letiltás stb),  

- a köztisztviselő saját kérelmére kiállított, vagy önként átadott egyéb iratai.  

9) A személyi iratok közül együttesen, a személyi anyagban kell tartani az alábbi 

iratokat:  

- a köztisztviselő öt évnél nem régebbi fényképet,  

- a közszolgálati alapnyilvántartás adatlapját,  

- az önéletrajzot,  

- a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványt, 

- az esküokmányt,  

- a kinevezési és annak sorrend szerinti módosításait,  

- a vezetői megbízást, vagy annak visszavonását,  

- a besorolást, és az előremenetel visszatartásáról rendelkező iratokat,  

- a teljesítményértékelést,  

- a minősítést,  

- a közszolgálati jogviszonyt megszüntető iratot,  

- a hatályban lévő fegyelmi büntetést kiszabó határozatot,  

- a közszolgálati igazolás másolatát.  

10) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselője kérheti, hogy a személyzeti ügyintéző a 

kötelező adatkezelésen túl a köztisztviselő egyéb adatait is kezelje. Ezen adatok csak a 

köztisztviselő által meghatározott célra használhatók fel. Ezen adatkörből csak a 

köztisztviselő írásbeli hozzájárulásával szolgáltatható adat.  

 

 

IV. Adatszolgáltatás és az adatok karbantartása (javítás, módosítás, 

kiegészítés) 

 

11) A személyi iratba csak olyan adat tartható nyilván és megállapítás vezethető be, 

amelynek alapja: 

a) közokirat,  

b) a közszolgálati tisztviselő nyilatkozata,  

c) a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásbeli rendelkezése,  

d) a bíróság, vagy más hatóság döntése, és  

e) jogszabályi rendelkezés.  

 

12) A személyzeti ügyintéző felelősségi körén belül köteles intézkedni arról, hogy  

- megfelelő személyzeti okmányok (kinevezés, átsorolás, felmentés stb) megfelelő 

időben elkészüljenek, az új adatokat a személyzeti iratra az adat keletkezésétől és 

változásától számított – legkésőbb 3 munkanapon belül – rávezesse,  

- a köztisztviselő által szolgáltatott és igazolt adatok helyesbítését és kijavítását a 

kezdeményezés és igazolás alapján legkésőbb 3 munkanapon belül átvezesse,  
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- ha a köztisztviselő egyéb, nem általa szolgáltatott adatainak kijavítását, vagy 

helyesbítését kéri, kezdeményezi a munkáltatói jogkör gyakorlójánál az 

adathelyesbítés, kijavítás engedélyezését, ezt követően a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának döntése alapján haladéktalanul köteles eljárni.  

 

13) A személyzeti ügyintéző felelősségi körén belül köteles  

- gondoskodni arról, hogy az általa kezelt – a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő – 

adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi 

rendelkezések tartalmának,  

- gondoskodni arról, hogy a személyi iratra csak olyan adat, és megállapítás 

kerülhessen, amely megfelelő adatforráson alapul,  

- a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adat helyesbítését és törlését kezdeményezni 

a személyzeti szervezet vezetőjénél, ha megítélése szerint a személyi iraton szereplő 

adat a valóságnak már nem felel meg.  

14) A köztisztviselő felelős azért, hogy az általa a közigazgatási szerv részére átadott, 

bejelentett adatok hitelesek, pontosak, teljesek és aktuálisak legyenek. Ezért a 

köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos releváns adataiban, 

körülményeiben bekövetkezett változásokat haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon 

belül köteles bejelenteni.  

15) A köztisztviselő által bejelentett, kezdeményezett javítás, módosítás, kiegészítés 

igazoló eredeti okmányának fénymásolatát hitelesítve be kell iktatni és a személyzeti 

anyagok között meg kell őrizni. Ha a változás, módosulás okirattal nem 

okmányolható, a köztisztviselő bejelentéséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A változás, 

módosulás dátumát minden esetben fel kell tüntetni.  

16) A személyi anyagot – kivéve, amit a Kttv. 184. § (3) bekezdése alapján átadtak – a 

közszolgálati jogviszony megszűnésétől számított 50 évig meg kell őrizni.  

Tárolásáról és levéltárba helyezéséről a Polgármesteri Hivatal ügyiratkezelési 

szabályzatában és irattározási tervében kell rendezni.  

 

V. A személyi iratokba történő betekintés szabályai  
 

17) A személyi iratokba csak az alábbi szervek és személyek jogosultak betekinteni:  

A Kttv. 180. § (1) bekezdésében meghatározott személyek:  

a) saját adataiba a köztisztviselő,  

b) a köztisztviselő felettese,  

c) a minősítést végző vezető,  

d) a törvényességi ellenőrzést végző,  

e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,  

f) a munkaügyi per kapcsán a bíróság,  

g) feladatkörében eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati 

jogviszonnyal összefüggésben indult büntető eljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és 

a bíróság,  

h) ügyészi törvényességi feladatkörében az ügyész, 

i) a személyes adatok kezelésével összefüggésben a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság Elnöke,  

j) az egyéb jogviszony alapján keletkezett iratokba az arra vonatkozó törvény szerint 

jogosultak (adóellenőr, társadalombiztosítási ellenőr stb)  
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18) A betekintés tényét a köztisztviselő személyi anyagához rendszeresített „Betekintési 

lap”-on fel kell jegyezni. A jegyző feladata, hogy betekintés előtt megvizsgálja annak 

jogosultságát. A betekintési nyilvántartási lap a következő adatokat tartalmazza:  

- a betekintő neve, aláírása,  

- a betekintés jogcíme,  

- a betekintés célja,  

- a betekintés módja,  

- a betekintés ideje,  

- a megtekintett ügyirat iktatószáma és  

- a betekintésnél jelenlévő neve, aláírása.  

 

19) Amennyiben betekintésre jogosult harmadik személy a köztisztviselő nyilvántartott 

személyes adataiból írásban igényel információt, adatszolgáltatást, akkor az 

adattovábbítást a kérelem terjedelme szerint teljesíteni kell.  

20) Amennyiben az információt kérő nem betekintésre jogosult harmadik személy, akkor 

vizsgálni kell az adatszolgáltatás jogosultságának jogszabályi alapját, és akkor adható 

ki a kért információ, ha ahhoz a köztisztviselő hozzájárul.  

21) A harmadik személy részére történő adattovábbításról – mindkét esetben – az alábbi 

nyilvántartást kell készíteni:  

      – az adattovábbítást kérő szerv megnevezése,  

- az adattovábbítást kérő neve,   

- az adattovábbítás célja,  

- az adattovábbítás jogcíme,  

- az adattovábbítás módja,  

- az adattovábbítás ideje,  

- a köztisztviselő hozzájárulása (aláírás) és  

- az adattovábbító neve, aláírása  

        

VI. A személyi iratok iktatása, tárolása  

 

22) A személyi iratokat főszámonként köztisztviselőnként kell iktatni. Az így beiktatott 

személyzeti iratokat személyenként külön tartalmuknak megfelelően csoportosítva, - 

személyi anyag és egyéb személyi iratok - keletkezésük sorrendjében, az e célra 

kialakított iratgyűjtőben kell őrizni. Az így elhelyezett iratokról tartalomjegyzéket kell 

készíteni, amely tartalmazza az iktatószámot, az ügyintéző nevét és az ügyirat 

keletkezésének időpontját is. A személyzeti iratokból az iktatóban másolati példányt 

nem szabad készítni. Az iratok tárolása a közszolgálati jogviszony fennállásáig a 

jegyző által megbízott ügyintéző irodájában történik. Az iratgyűjtő és a benne 

elhelyezett iratok kezelése, tárolása a személyzeti ügyintéző feladata. 

23) A személyi iratoknak a közszolgálati jogviszony megszűnését követően történő 

irattárba helyezése előtt az iratgyűjtő tartalomjegyzékén fel kell tüntetni az irattározás 

tényét, időpontját és az iratkezelő, személyzeti ügyintéző aláírását.  

24) A közszolgálati jogviszony megszűnése esetén a köztisztviselő személyi iratait – az 

irattározási tervnek megfelelően – elkülönítetten – lemezszekrényben – kell 

elhelyezni.  

25) A személyi iratok a köztisztviselőt alkalmazó Polgármesteri Hivatal tulajdonát 

képezik. Az iratokban szereplő személyes adatokra az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezései vonatkoznak.  
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26) A közszolgálati jogviszony létrehozását kezdeményező iratokat – amennyiben a 

jogviszony nem jött létre – az érintettnek, és a személyi anyagot a korábbi 

munkáltatónak vissza kell adni. E szabály betartása minden ilyen esetben kötelező, 

mivel ellenkező esetben sérülhetnek az érintett köztisztviselő adatvédelmi jogai.  

 

VII. A Kttv. hatálybelépése előtt keletkezett személyi iratok kezelésének 

szabályai  

 

27) A zárt anyagként irattárba behelyezett iratokba való betekintésre csak a Kttv. 180. § 

(1) bekezdésében felsorolt személyek jogosultak.  

28) A Kttv. 59.§ (2) bekezdése alapján sorra kerülő áthelyezés esetén a jegyző jogosult a 

köztisztviselő személyi anyagát – az érintett köztisztviselő hozzájárulásával – a másik 

közigazgatási szervtől megkérni, kiadni.  

29) A közérdekű adatokon túl a köztisztviselő nyilvántartott adatairól tájékoztatás senki 

számára nem adható. A köztisztviselő személyi anyagát az áthelyezéshez kapcsolódó 

eset kivételével kiadni nem lehet.  

 

VIII. A felelősségi viszonyok szabályai  

 

30) A közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatok kezeléséért a Polgármesteri 

Hivatalban 

- a jegyző,  

- a személyzeti ügyintéző,  

- a köztisztviselő a saját adatainak közlése tekintetében  

tartozik felelősséggel.  

31) A jegyző felel a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő adatok védelmére és 

kezelésére vonatkozó szabályok megtartásáért és ellenőrzéséért. E felelőssége körében 

gondoskodik:  

- a Közszolgálati Adatvédelmi Szabályzat elkészítéséről,   

- az ellenőrzés módszereinek, eszközeinek kialakításáról és működtetéséről,  

- az adatvédelmi szabályok közigazgatási szerven belüli közzétételéről és 

megismertetéséről.  

32) A köztisztviselő – a közszolgálati jogviszonyban álló – felettese felelősségi körén 

belül minden esetben köteles a Kttv. 180.§ (1) bekezdésében foglalt jogosultságának 

gyakorlása esetén a „Betekintési lap”-on dokumentálni a jogosultság gyakorlásának 

jogalapját, valamint a megismerni kívánt adatok körét.  

33) A minősítést végző vezető felelősségi körén belül gondoskodik arról, hogy a minősítés 

folyamatába bevont harmadik személy kizárólag csak a jogszerű és tárgyilagos 

minősítéshez szükséges adatokat ismerhesse meg.  

 

IX. A számítógépes formában történő közszolgálati alapnyilvántartás 

vezetésére vonatkozó szabályok 

     

  Amennyiben számítógépes formában kerül sor a közszolgálati alapnyilvántartás vezetésére, 

akkor a szabályzat összeállításánál az alábbiakra kell figyelemmel lenni:  

 

34) Az adatbiztonság szabályozásának biztosítani kell:  
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a) az adatkezelésre használt számítástechnikai és manuális eszközökhöz történő 

illetéktelen fizikai hozzáférés megakadályozását,  

b) az adathordozók tartalma illetéktelen megismerésének lemásolásának, 

megváltoztatásának vagy az adathordozó eltávolításának a megelőzését,  

c) annak megakadályozását, hogy az adatkezelésre használt számítástechnikai és 

manuális eszköztárba illetéktelen bevitelt hajtsanak végre vagy a tár tartalmát 

illetéktelenül megismerjék, töröljék, vagy bármilyen módon megváltoztassák,  

d) annak megakadályozását, hogy adatkezelésre használt távadat-átviteli vonalon az 

adatokhoz illetéktelenül hozzáférjenek,  

e) a hozzáférési jogosultság betartását,  

f) azoknak az azonosítását, akiknek az adatkezelésből adatokat továbbítanak,  

g) annak azonosítását, hogy a számítástechnikai, valamint manuálisan vezetett 

eszköztárba milyen adatokat, mikor és ki rögzített, illetve intézkedett a rögzítésről,  

h) annak megakadályozását, hogy az adatok továbbítása alkalmával az adatokat 

illetéktelenül megismerjék, lemásolják, töröljék, vagy bármilyen módon 

megváltoztassák.  

35) A fizikai biztonság szabályozásakor különösen fontosak az alábbi szempontok:  

a) az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy kell kialakítani, 

hogy elegendő biztonságot nyújtsanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz, vagy 

természeti csapás ellen,  

b) azokba a helyiségekbe, ahol adatkezelés folyik, a személyek belépését a hivatalos 

feladataikkal összhangban megállapított felhatalmazás alapján kell szabályozni, 

ellenőrizni,  

c) számítástechnikai eszközzel olvasható és manuális adathordozók tárolását, 

felhasználását és a hozzáférést ellenőrizni kell,  

d) az adathordozókról, azok mozgásáról, tartalmáról és felhasználásukról nyilvántartást 

kell vezetni,  

e) meg kell határozni azoknak a személyeknek a körét, akik az adathordozó eszközöket 

üzemeltethetik,  

f) a számítástechnikai eszközök hozzáférési kulcsát (azonosító kártya, jelszó) szolgálati 

titokként kell kezelni,  

g) gondoskodni kell arról, hogy a számítástechnikai eszközök biztonsági megoldásainak 

dokumentációjához csak az arra felhatalmazott személyek térjenek hozzá.  

36) Az üzemeltetési biztonság szabályozásakor különösen fontosak az alábbi szempontok:  

a) össze kell állítani és elérhető helyen kell tartani a számítástechnikai eszközök 

használatára felhatalmazott személyek névsorát, feladataikat körül kell határolni,  

b) meg kell határozni az adatokhoz való hozzáférés szintjének szabályait,  

c) külső személy – pl. karbantartás, javítás, fejlesztés céljából – a számítástechnikai 

eszközökhöz lehetőleg úgy férjen hozzá, hogy a kezelt adatokat ne ismerje meg,  

d) a számítástechnikai rendszert – ideértve a programokat is – dokumentálni kell. A 

rendszer vagy annak bármely eleme csak az arra illetékes személy felhatalmazásával 

változtatható meg, amelyet ellenőrizni kell.  

e) a hozzáférés jelszavait időközönként, de az üzemeltető személyének megváltozásakor 

azzal egyidejűleg meg kell változtatni. A jelszót ismételten nem lehet kiadni.  

f) A számítástechnikai rendszer üzemeltetéséről- hagyományos vagy automatikus módon 

– nyilvántartást kell vezetni, amelyet az arra illetékes személynek folyamatosan 

ellenőriznie kell.  
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g) a rendszerbe kerülő adatokat tartalmazó (hagyományos, vagy számítástechnikai 

eszközzel olvasható) dokumentumokat úgy kell kezelni, hogy elvesztésük, 

elcserélésük, vagy meghibásodásuk elkerülhető, kiküszöbölhető legyen,  

h) olyan tervet kell kidolgozni, amely a számítástechnikai eszközök előre nem látható 

üzemzavarának hatását ellensúlyozni képes intézkedéseket tartalmaz.  

37) A technikai biztonság szabályozásakor különösen fontosak az alábbi szempontok:  

a) az adatok és programok véletlen vagy szándékos megrongálását számítástechnikai 

módszerekkel is meg kell akadályozni,  

b) az adatállományok kezelését úgy kell megszervezni, hogy részleges vagy teljes 

megsemmisülésük esetén tartalmuk rekonstruálható legyen, az adatállományok 

tartalmát képező adattételek számát folyamatosan ellenőrizni kell,  

c) a hozzáférést jelszavakkal kell ellenőrizni,  

d) az adatok és az adatállományok változását naplózni kell,  

e) az adatbevitel során a bevitt adatok helyességét ellenőrizni kell,  

f) on-line adatmozgás kezdeményezésének jogosultságát ellenőrizni kell,  

g) programfejlesztés vagy próba céljába valódi adatok felhasználását – ha a próbát külső 

szerv vagy személy végzi – el kell kerülni.  

 

38) Meg kell határozni, hogy a közszolgálati alapnyilvántartás számítógépes információs 

rendszeréből adatot szolgáltatni mely jogszabály alapján, kinek, mely szervnek, 

milyen tartalommal lehetséges. A rendszer adminisztrációjának teljes körűen tükröznie 

kell az adatszolgáltatást. A központi közszolgálati nyilvántartásból teljesített 

adatszolgáltatás során a vezetők nevét és technikai azonosító kódját tartalmazó 

adathordozót szolgálati titokként, a TÜK szabályok betartása mellett kell kezelni.  

 

X. A vagyonnyilatkozati iratokra vonatkozó külön szabályok 

A vagyonnyilatkozat megtétele 

 

39.)  A Jegyzőnek írásban kell tájékoztatni a Szabályzat 1.) melléklete szerinti 

vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett munkakört betöltő köztisztviselőt 

kötelezettségéről, és a vagyonnyilatkozat beadási határidejéről. A tájékoztatóban 

közölni kell a köztisztviselővel a közszolgálati alapnyilvántartásban, és a személyügyi 

alapnyilvántartásban alkalmazott személyi technikai kódját, valamint a munkáltató 

által adott azonosító kódot. 

A tájékoztató átvételét a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett aláírásával igazolja. 

40.)A köztisztviselő köteles 5 napon belül a vagyonnyilatkozat-tételi tájékoztatóhoz csatolt 

a Szabályzat 2.) mellékletében meghatározott nyilatkozattal értesíteni a Jegyzőt, a vele 

közös háztartásban élő házas-, vagy élettársának nevéről, és érintett gyermekének 

nevéről. Ennek alapján a Jegyző 30 napon belül – a vagyonnyilatkozat-tételre 

kötelezett köztisztviselő részére megfelelő példányszámban rendelkezésre bocsátja az 

egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 

melléklete szerinti nyomtatványokat és a kitöltéshez szükséges írásbeli tájékoztatást. A 

vagyonnyilatkozattal kapcsolatos minden nyomtatványt az érintett köteles saját maga 

kitölteni. Tévedés, hiba vagy elírás miatt a hibát javítani nem lehet, új nyomtatványt 

kell kitölteni. A felhatalmazásnak meg kell felelni a polgári perrendtartásról szóló 

1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdés a)–c) és e) pontjaiban meghatározott feltétel 

valamelyikének. 
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XI. A vagyonnyilatkozatok tárolása 

 

41.) A vagyonnyilatkozatokat a személyi iratoktól fizikailag teljesen elkülönítetten, 

egységesen kell iktatni és tárolni. A vagyonnyilatkozatok közé nem kerülhet 

semmilyen más személyi anyag. A vagyonnyilatkozatokat a kezelési időszak 

kivételével állandóan lezárt borítékban kell tartani. 

 

XII.  A vagyonnyilatkozat átvétele 

 

42.) A vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett köztisztviselő a munkáltatói jogkör 

gyakorlójának köteles leadni a köztisztviselői vagyonnyilatkozat, és a hozzátartozói 

vagyonnyilatkozat vagyoni részeinek második példányát. A munkáltatói jogkör 

gyakorlójának a Szabályzat 3.) melléklete szerinti jegyzőkönyv alapján írásban kell 

igazolnia a vagyonnyilatkozat átvételét. 

 

XIII.  A vagyonnyilatkozatok összevetése, ellenőrzése 

 

43.) A vagyonnyilatkozatok összevetése következtében szükséges esetleges meghallgatás 

során csak a köztisztviselő és a munkáltatói jogkör gyakorlója, valamint titoktartásra 

kötelezett jegyzőkönyv-vezető lehet jelen. E szabályt kell megfelelően alkalmazni a 

soron kívüli vagyonnyilatkozat átadására, kezelésére, összevetésére és ellenőrzési 

eljárás kezdeményezésére. 

44.) Ha a vagyonnyilatkozat-tételre kötelezettel szemben bejelentés érkezik, a Jegyző 5 

napon belül értesíti az érintettet, a bejelentés megküldésével. Az érintett 5 

munkanapon belül a bejelentésre észrevételt tehet. A határidők letelte után a Jegyző 

dönt a soron kívüli vagyonnyilatkozat-tétel elrendeléséről, s e tényről az általános 

szabályok szerint értesíti a köztisztviselőt. Ha bejelentés a közös háztartásban élőre 

vonatkozik azonos eljárási szabályok szerint kell eljárni. Arról is értesíteni kell a 

köztisztviselőt, ha bejelentés érkezett, de a jegyző nem rendel el soron kívüli 

vagyonnyilatkozat-tételt. 

45.) A vagyonnyilatkozat ellenőrzési eljárása során a meghallgatás céljáról, időpontjáról, 

módszeréről a kötelezettet legalább 8 nappal korábban értesíteni kell. Az ellenőrzés alá 

vont köztisztviselő meghallgatása során jogi képviselőt vehet igénybe. 

 

XIV.  Betekintési jog a vagyonnyilatkozatba 

 

46.) A Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselői vagyonnyilatkozatba csak 

vagyongyarapodási vizsgálat során eljáró állami adóhatóságnak van betekintési joga. 

 

XV.  A vagyonnyilatkozat visszaadása 

 

47.) A vagyonnyilatkozatot a köztisztviselőnek, illetve hozzátartozójának vissza kell adni: 

– a közszolgálati jogviszony megszűnésekor (ideértve az áthelyezést is), és ha 

– a közös háztartásban élés megszűnését a köztisztviselő bejelenti. 

 

 

Kétpó, 2012.          Finta Adrienn 

                          jegyző 
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Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata  

1.) melléklete 

 

Vagyonnyilatkozat-tételhez kötött munkakörök meghatározása 

  

 

 Kötelezést kimondó jogszabályi hivatkozás: 

 

Vagyonnyilatkozat-tételre kötelezett 

munkakört betöltő köztisztviselők neve: 

 

1 2007. évi CLII. tv. A Polgármesteri hivatal összes 

köztisztviselője 

2   

3   

4   

5   

6   
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Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata  

2.) melléklete 

 

Jegyzőkönyv 

(vagyonnyilatkozat visszaadása) 

 

Készült:  Kétpó Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében (5411 

Kétpó,  20… év  ………….. hó ………. napján.) 

 

Tárgy: ………………………………………………….. vagyonnyilatkozat visszaadása 

 

Jelen vannak: 

………………………………………….. köztisztviselő, 

………………………………………….. jegyző 

 

Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény 12. § (1) 

bekezdése alapján, a vagyonnyilatkozat Polgármesteri Hivatalnál tárolt példányát a 

köztisztviselőnek vissza kell adni. 

 

A köztisztviselő zárt borítékban tárolt vagyonnyilatkozata technikai azonosítója: 

…………………………………………. 

A köztisztviselő vagyonnyilatkozatának átvétele, átadása a mai napon megtörtént. 

 

 

K. m. f. 

 

 

…………………..……..                                                                ……………………………. 

     köztisztviselő                                                                                                 jegyző 

 



 42 

Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata  

3.) melléklete 

 

 

Nyilatkozat 

Alulírott…………………..……………………… (szül. hely: ……………………………… 

idő:………………………. an.:…………………………….) Kétpó Község Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalának közszolgálati jogviszonyban álló munkavállalója nyilatkozom, 

hogy az alábbi személyekkel élek közös háztartásban: 

 

………………………………………………………………                 házastárs/élettárs 

………………………………………………………………                 gyermek 

………………………………………………………………                 gyermek 

………………………………………………………………                 gyermek 

……………………………………………………………….                szülő 

……………………………………………………………….                szülő 

 

 

Kétpó, ………………………………………………….. 

 

 

…………………………………….. 

                                                                                                                 köztisztviselő 
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Iktatószám:  

 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 

a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény 10.§ (1) bekezdésében előírtak szerint készített  

 

EGYEDI IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló  1995. évi 

LXVI. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörömben eljárva az egyedi 

iratkezelési szabályzattal egyetértek:  

 

 

………………. , 2012.  ……   ….          

 

 

  

 

P.H. 

...……………………….……………………. 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár 

vezetője 

 

 

 

 

 

A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló  1995. évi 

LXVI. törvény 10. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított jogkörömben eljárva az egyedi 

iratkezelési szabályzattal egyetértek: 

 
 

 

………………. , 2012.  ……   ….          

 

 

  

 

P.H. 

...……………………….……………………. 

mint a területileg illetékes Kormányhivatal 

hivatal vezetője 
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I.fejezet 

 

Általános rendelkezések 
 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának egyedi iratkezelési szabályzata, 

mely a köziratokról, a közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 10.§-ának (1) bekezdése, a közfeladatot ellátó szervek 

iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.(XII.29.) Kormányrendelet 

rendelkezése alapján, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár vezetőjének egyetértésével és 

a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetőjének jóváhagyásával készült. Az 

egyedi iratkezelési szabályzatot Kétpó Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 

Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembe vételével az alábbiak szerint határozom 

meg.  

 

1. A szabályzat hatálya  

 

A szabályzat hatálya a helyi Polgármesteri Hivatal dolgozóira – jogviszonyától függetlenül – 

a polgármesterre, illetve az iratkezelési tevékenységgel érintett képviselő-testületi, bizottsági 

tagokra, továbbá a hivatal által kezelt iratokra terjed ki. 

 

2. A szabályzat tartalma 

 

A szabályzat meghatározza a következő témaköröket: 

- az iratkezelés szervezete,  

- az iratok kezelésének általános követelményei, 

- az iratkezelés folyamata, 

- küldemények átvétele,  

- a küldemény felbontása és érkeztetése, 

- az iktatás, 

- az iktatás módjai, 

- a szignálás, 

- az iratok átadása az ügyintézőknek, 

- a kiadmányozás,  

- az iratok továbbítása, postázása (expediálás), 

- irattározás, 

- selejtezés, 

- levéltárba adás, 

- hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 

- irattári terv, 

- intézkedések a feladatkör megváltozás, illetve munkakör átadás esetén, 

- értelmező rendelkezések. 
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II. fejezet 

Az iratkezelés szervezete 
 

 

 

Az iratkezelési feladatok ellátása a következő szervezeti keretek között történik: 

a.) Az iratkezelés feladatok, tevékenység irányítója a jegyző. 

b.) Az iratkezelés felügyeletét szintén a jegyző látja el. 

c.) Az iratkezelési feladatok központilag kerülnek ellátásra. 

d.) Az iratkezeléssel kapcsolatos egyes tevékenységeket, kezelési feladatokat az érintett 

ügyintézők végzik.  

 

 

1. Az iratkezelés irányítása 

 

A jegyző, mint a Polgármesteri Hivatal vezetője az iratkezeléssel kapcsolatban felelős: 

- az iratkezelési szabályzat elkészítéséért,  

- az iratkezelési szabályzat kormányhivatalnak történő megküldésért annak jóváhagyása 

céljából, 

- az iratkezelési szabályzat rendszeres (az irattári terv évenkénti) felülvizsgálatáért, 

- az iratkezelési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért, 

- a szervezeti, működési és ügyrendi szabályzatok, az alkalmazott informatikai 

eszközök és eljárások, valamint az irattári tervek és iratkezelési előírások folyamatos 

összhangjáért, az iratok szakszerű és biztonságos megőrzésére alkalmas irattári 

kialakításáért és működtetéséért, továbbá 

- az iratkezeléséhez szükséges egyéb tárgyi, technikai és személyi feltételek 

biztosításáért, felügyeletéért, 

- az iratkezelés olyan megszervezéséért, hogy a Polgármesteri Hivatalhoz érkezett, ott 

keletkező, illetve onnan továbbított irat: 

- azonosítható, fellelési helye, útja követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen, 

- tartalma csak az arra jogosult számára legyen megismerhető, 

- kezeléséért fennálló személyi felelősség egyértelműen megállapítható legyen, 

- szakszerű kezeléséhez, nyilvántartásához, kézbesítéséhez, védelméhez megfelelő 

feltételek biztosítva legyenek, 

- a beérkezett iratok megváltoztathatatlansága biztosítva legyen, 

- a rendszeres selejtezés elvégzésével az irattári iratanyag felesleges felhalmozódása 

megelőzhető, a maradandó értékű iratok megőrzése biztosított legyen, 

- az ügyintézéshez, a döntések előkészítéséhez, a szervezet rendeltetésszerű 

működéséhez megfelelő támogatást biztosítson.  



 49 

 

2. Az iratkezelés felügyelete 

 

Az iratkezelés felügyeletét az SZMSZ-ben meghatározottak szerint a jegyző látja el. A 

jegyző felügyeleti jogkörét tartós távolléte esetén az 1.sz. mellékletben meghatározott 

személyre ruházza át.  

 

A jegyző, mint az iratkezelés felügyeletével megbízott vezető gondoskodik: 
 

 

 

- az iratkezelési szabályzat végrehajtásának rendszeres ellenőrzéséről, intézkedik a 

szabálytalanságok megszüntetéséről, szükség esetén kezdeményezi a szabályzat módosítását; 

- az iratkezelést végző, vagy azért felelős személyek szakmai képzéséről és továbbképzéséről; 

- az iratkezelési segédeszközök (iktatókönyv, név- és tárgymutató, kézbesítőkönyv, iratminták 

és formanyomtatványok, számítástechnikai programok, adathordozók stb.) biztosításáról; 

- az egyéb jogszabályokban meghatározott iratkezelést érintő feladatokról. 

 

A jegyző feladata továbbá, hogy védje az iratokat és az adatokat 

- a jogosulatlan hozzáférés, 

- a megváltoztatás, 

- a továbbítás,  

- a nyilvánosságra hozatal,  

- a törlés,  

- a megsemmisítés, valamint  

- a megsemmisülés és  

- a sérülés ellen.  

 

3. A központi iktató 

 

A helyi Polgármesteri Hivatalban az iratkezelés központilag, egyetlen szervezeti 

egység/személy (a továbbiakban: iktató) feladataként kerül megszervezésre. 

/A központi iratkezelést a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása, valamint iratforgalom 

indokolja./ 

 

Az iktató feladata: 

a) a jelen szabályzatban leírt iratkezelési feladatok szabályozásnak megfelelő végrehajtása, 

b) védje az iratokat és az adatokat 

- a jogosulatlan hozzáférés, 

- a megváltoztatás, 

- a továbbítás,  

- a nyilvánosságra hozatal,  

- a törlés,  

- a megsemmisítés, valamint  

- a megsemmisülés és  

- a sérülés ellen.  

 

4. Az iratkezelésben résztvevő ügyintézők, ügykezelők  
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Az iratkezelésben résztvevő ügyintézők, ügykezelők és egyéb iratkezelő személyek feladata, 

hogy 

a) tevékenységüket a jelen iratkezelési szabályzatban foglaltak betartásával végezzék, 

b) védjék az iratokat és az adatokat 

- a jogosulatlan hozzáférés, 

- a megváltoztatás, 

- a továbbítás,  

- a nyilvánosságra hozatal,  

- a törlés,  

- a megsemmisítés, valamint  
 

- a megsemmisülés és  

- a sérülés ellen.  

 

 

III. fejezet 

 Az iratok kezelésének általános követelményei 
 

1. Az iratok rendszerezése 
 

A Polgármesteri Hivatalnál - a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek intézésének 

áttekinthetősége érdekében - az azonos ügyre - egy adott tárgyra - vonatkozó iratokat egy 

irategységként, ügyiratként kell kezelni. 

A több fázisban intézett ügyek egyes fázisaiban keletkezett iratok ügyiraton belüli 

irategységnek, ügyiratdarabnak (ügydarabnak) minősülnek. 

 

Az ügyiratokat, valamint a Polgármesteri Hivatal irattári anyagába tartozó egyéb más 

iratokat - még irattárba helyezésük előtt - az irattári tervben meghatározott irattári tételekbe, 

a tárgyi alapon, indokolt esetben iratfajta alapján kialakított irattári egységekbe kell 

besorolni. 
 

 

2. Az iratok nyilvántartása és az iratforgalom dokumentálása 
 

Az iratot – az iktatókönyv kötelező tartalmi elemeire vonatkozó adatok rögzítésével – az e 

célra rendszeresített papíralapú iktatókönyvben, iktatószámon kell nyilvántartani (iktatni). 

 

Az iktatást – annak adathordozójától függetlenül – olyan módon kell végezni, hogy az 

iktatókönyvet az ügyintézés hiteles dokumentumaként lehessen használni. 

 

Az iratforgalom keretében az átadást-átvételt minden esetben úgy kell végezni, hogy 

egyértelműen bizonyítható legyen az, hogy 

- ki,  

- mikor,  

- kinek  

továbbította vagy adta át az iratot. 

 

Az iratok iktatásával és az iratforgalom dokumentálásával biztosítani kell, hogy: 
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- az ügyintézés folyamata, és az iratok szervezeten belüli útja pontosan követhető és 

ellenőrizhető,  

- az iratok holléte pedig naprakészen megállapítható legyen. 

 

Az iratkezelési folyamat szereplőit (iktató, szignáló, kiadmányozó, ügyintéző, iratkezelő)  

- a hivatali átszervezés, illetve megszűnés, valamint 

 - személyi változás esetén 

a kezelésükben lévő iratokkal el kell számoltatni. 

Az elszámoltatás alapját a nyilvántartások (iktatókönyv, előadói munkanapló, ügyiratpótló 

lap stb.) képezik, melyek alapján az érintettet tételesen el kell számoltatni. Az elszámoltatásról 

jegyzőkönyvet kell felvenni. 
 

 

3. Az iratkezelés megszervezése 
 

A Polgármesteri Hivatalban a jegyző az iktatást központilag szervezi meg.  

Az elintézett ügyek iratait irattárában helyezi el. 

 

IV. fejezet 

 Az iratkezelés folyamata 
 

 

Az iratkezelés folyamatába különösen a következő tevékenységek tartoznak bele: 

- küldemények átvétele,  

- küldemények felbontása és érkeztetése, 

- iktatás, 

- szignálás, 

- kiadmányozás, 

- expediálás, 

- irattározás, 

- selejtezés, 

- levéltárba adás. 

 

 

V. fejezet 

 Küldemények átvétele 
 

1. A hivatalhoz érkezett küldemények 

 

A hivatalhoz érkezett küldemények jellemzően a következők lehetnek: 

- levél, 

- fax, 

- postai csomag, 

- postai utánvételes csomag, 

- csomagküldő szolgálattól érkezett csomag, 

- csomagküldő szolgálattól érkezett utánvételes csomag. 

 

A küldemények érkezhetnek: 
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- a postai úton (levél, csomag, utánvételes csomag), 

- csomagküldő szolgálattal, futárszolgálattal (levelek, csomagok, utánvételes  

csomagok), 

- kommunikációs eszközök segítségével (fax), 

- közvetlenül, személyesen az ügyféltől (levél, egyéb irat). 

 

2. Az átvételre jogosult személyek 

 

A Polgármesteri Hivatalhoz érkezett küldeményeket – a következő személyek jogosultak 

felbontani: 

- a címzett, vagy az általa megbízott személy – valamennyi küldemény vonatkozásában,  

- a jegyző, vagy az általa megbízott személy – valamennyi küldemény vonatkozásában, 

- a postai meghatalmazással rendelkező személy – a postai küldemények 

vonatkozásában, 

 

 

- az ügyintéző, ügykezelő – ha az iratot közvetlenül neki adják át, számára juttatják el. 

 

Az utánvételes csomagok esetében a csomag átvételére a pénzkezeléssel megbízott személy 

jogosult.  

 

3. A küldemény ellenőrzése átvételkor 

 

A küldeményt átvevő személy köteles ellenőrizni: 

 

- a címzés alapján a küldemény átvételére való jogosultságát, 

- a kézbesítő okmányon és a küldeményen lévő azonosítási jel megegyezőségét, 

- az iratot tartalmazó boríték, illetve egyéb csomagolás sértetlenségét. 

 

Utánvételes csomagok esetében célszerű ellenőrizni azt, hogy a küldemény átvétele 

szükséges-e, ismert-e a termék megrendelője, illetve a csomag tartalmából egyértelműen 

következtetni lehet-e a megrendelőre, illetve arra, hogy a csomag átvétele indokolt. 

 

Az átvevő köteles gondoskodni a jogszabályban előírt biztonsági követelmények szerinti 

feladatok elvégzéséről. 

 

4. Az átvétel igazolása 

 

Az átvétel igazolása a küldemény jellegétől függően változhat. 

 

A papír alapú iratok esetében az átvevő a kézbesítőokmányon az átvételt olvasható aláírásával 

és az átvétel dátumának feltüntetésével ismeri el. 

 

Postai küldemények esetében a posta, a csomagküldő szolgálatok esetében a szolgáltatók által 

kért átvételi igazoláson a Polgármesteri Hivatal hivatalos bélyegzőjét is szerepeltetni kell. 
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Az "azonnal" és "sürgős" jelzésű küldemények átvételi idejét óra, perc pontossággal kell 

megjelölni.  

 

Tértivevényes küldemények esetén gondoskodik a tértivevény visszajuttatásáról a feladóhoz. 

Amennyiben iktatásra nem jogosult személy vagy szervezeti egység veszi át az iratot, úgy azt 

köteles haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanap kezdetén az iktatónak iktatásra 

átadni. 

 

Ha az ügyfél az iratot személyesen vagy képviselő útján nyújtja be, kérésére az átvételt – 

átvételi elismervénnyel – kell igazolni. 

 

5. Sérült küldemény kezelése 

 

Sérült küldemény átvétele esetén a sérülés tényét az átvételi okmányon jelölni kell, és soron 

kívül ellenőrizni szükséges a küldemény tartalmának meglétét. (A hiányzó iratokról vagy 

mellékletekről a küldő szervet, személyt - jegyzőkönyv felvételével - értesíteni kell.) 

 

A csomagküldő szolgálattól érkezett sérült csomagot, utánvétes csomagot nem szabad 

átvenni. A sérülten érkezés tényéről tájékoztatni kell a csomag megrendelőjét. 

 

6. Gyors elintézést igénylő iratok kezelése 

 

A gyors elintézést igénylő ("azonnal", vagy "sürgős" jelzésű) küldeményt azonnal továbbítani 

kell a címzetthez, illetőleg a szignálásra jogosultnak kell soron kívül bemutatni. 

 

7. Téves címzés és helytelen kézbesítés 

 

Téves címzés vagy helytelen kézbesítés esetén a küldeményt azonnal továbbítani kell a 

címzetthez, vagy ha ez nem lehetséges, vissza kell küldeni a feladónak. Amennyiben a feladó 

nem állapítható meg, a küldeményt irattárazni és az irattári tervben meghatározott idő után 

selejtezni kell. 

 

 

VI. fejezet 

 A küldemény felbontása és érkeztetése 
 

 

1. A küldemények felbontása általában 

 

A helyi polgármesteri hivatalhoz érkezett valamennyi küldeményt - kivéve a minősített 

iratokat, illetve azokat, amelyeket felbontás nélkül kell továbbítani - a következő személyek 

bonthatják fel: 

- címzett, vagy 

- jegyző (mint az iratkezelést felügyelő) által írásban felhatalmazott személy. 

 

A faxon érkezett irat esetében először gondoskodni kell az információkat tartósan őrző 

másolat készítéséről. A faxon érkezett irat kezelésére az általános rendelkezések az irányadók. 
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2. A küldemények felbontása a címzett által 

 

Felbontás nélkül, dokumentáltan a címzetthez kell továbbítani 

a) az „s.k.” felbontásra szóló, valamint 

b) azon küldeményeket, melyeknél ezt az arra jogosult személy elrendelte. 

A felbontás nélkül átvett küldemények címzettje az általa felbontott hivatalos küldeményt 

iktatás céljából soron kívül köteles visszajuttatni az iktatóhoz. 

 

3. A küldemények téves felbontása 

 

A küldemények téves felbontásakor  

- a felbontó az átvétel és felbontás tényét a dátum megjelölésével, dokumentáltan köteles 

rögzíteni, majd 

- gondoskodnia kell a küldemény címzetthez való eljuttatásáról. 

  

(Ha később derül ki, hogy a küldeményben minősített irat van, a borítékot újból le kell 

ragasztani, rá kell vezetni a felbontó nevét, majd a küldeményt a felvett jegyzőkönyvvel 

sürgősen el kell juttatni a címzetthez, illetve a minősített iratokat az iratkezelőhöz.) 

 

 

 

 

4. A küldemény ellenőrzése bontáskor 

 

A küldemény felbontásakor ellenőrizni kell az iraton, illetve borítékon jelzett melléklet(ek) 

meglétét és olvashatóságát. 

 Az esetlegesen felmerülő problémák esetén  

- a probléma tényét rögzíteni kell,  

- a problémáról tájékoztatni kell a küldőt. 

 

Irathiány esetén az irathiány tényét jegyzőkönyvben, illetve az iraton vagy az előadói íven 

kell rögzíteni. (Jegyzőkönyv felvétele esetén annak egy példányát a küldeményhez kell 

mellékelni.) 

 

5. Pénz, illetékbélyeg és egyéb érték kezelése 

 

Ha a felbontás alkalmával kiderül, hogy a küldemény pénzt vagy egyéb értéket tartalmaz, a 

felbontó  

- az összeget, illetőleg a küldemény értékét köteles az iratokon vagy feljegyzés formájában az 

irathoz csatoltan feltüntetni, és  

- a pénzt, illetékbélyeget és egyéb értéket - elismervény ellenében - a pénzkezeléssel 

megbízott dolgozónak átadni. Az elismervényt az irathoz kell csatolni. 

 

A beadványra ragasztott illetékbélyeget keltezési bélyegzővel vagy a bélyegen a keltezés 

tintával történő átírásával kell értékteleníteni. Ha az illetékköteles iraton az illetéket részben 

vagy egyáltalán nem rótták le, az illetékjogszabályok szerint kell eljárni. Ez az eljárás 

azonban – ha jogszabály másként nem rendelkezik – nem akadályozhatja a további 

folyamatos kezelést, illetőleg ügyintézést. 
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6. Az irathoz véglegesen csatolandó dokumentumok 

 

A küldemény borítékját, a küldemény egyéb információhordozóját véglegesen az ügyirathoz 

kell csatolni, ha: 

- az ügyirat benyújtásának időpontjához jogkövetkezmény fűződik, 

- a beküldő nevét vagy pontos címét csak a borítékról lehet megállapítani, 

- a küldemény hiányosan vagy sérülten érkezett meg, 

- bűncselekmény vagy szabálysértés gyanúja merül fel. 

 

7. Az iratok érkeztetése 

 

Minden beérkezett küldeményt érkeztetni kell. 

Nem kell érkeztetni és iktatni a következő küldeményeket: 

 - könyveket, tananyagokat; 

- reklámanyagokat, tájékoztatókat; 

- meghívókat; 

- nem szigorú számadású bizonylatokat; 

- bemutatásra vagy jóváhagyás céljából visszavárólag érkezett iratokat; 

- pénzügyi bizonylatokat, számlákat (külön szabályozás szerint); 

- munkaügyi nyilvántartásokat; 

- anyagkezeléssel kapcsolatos nyilvántartásokat; 
 

 

 

- közlönyöket, sajtótermékeket; 

- visszaérkezett tértivevényeket. 

 

A küldemények szétosztása és érkeztető bélyegzővel való ellátása az iktató munkahelyén, az 

iktatóban történik. 

 

VII. fejezet 

 Szignálás 
 

1. Az irat bemutatása szignálás céljából 

 

Az irat szignálására jogosult: 

- a jegyző 

 

A szignálásra jogosult személy  

- kijelöli az ügyintézőt, 

- közli az elintézéssel kapcsolatos esetleges külön utasításait, pl.: 

- tárgy meghatározás, 

- feladatok, 

- határidő,  

- sürgősségi fok stb. 
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A szignáló a feladatát az előadóíven végzi el - a szignálás idejének 

megjelölésével. 
 

VIII. fejezet 

Az iktatás 
 

1.Iktatókönyv 
 

Az iktatás elektronikusan, számítógépen történik az E-Iktat rendszer használatával. 

 

Az iktatás alszámokra tagolódó főszámos rendszerben történik. Az ügyben keletkezett első 

irat önálló (főszámot) kap, a többi irat ezen főszám alszámaira iktatandó. Az iktatást minden 

évben 1-gyel kell kezdeni. 

 

Gyűjtőszám alkalmazható az azonos tárgyú egy intézkedéssel elintézhető ügyekben. 

Ha a gyűjtőszámon iktatott irat szerinti ügyben több intézkedés szükséges főszámra kell 

átiktatni az iratot.  

 

2. Nem iktathatók 

 

- azok az iratok melynek kezelésére a szabályzat nem terjed ki, 

- a visszaérkezett tértivevények, 

- hivatalos lapok, szaklapok, újságok, folyóiratok, hirdetmények 

- prospektusok, reklámanyagok, tananyagok, pénzügyi bizonylatok, számlák, 

anyagnyilvántartások, 

- minden olyan bizonylat, amelyről külön nyilvántartást kell vezetni. 

 

 

- lakcímnyilvántartó kartonok, a címnyilvántartáshoz megküldött tulajdoni lap 

másolatok. 

 

3. Az iktatás időpontja 
 

Az iratkezelőnek az iratokat a beérkezés napján, de legkésőbb az azt követő munkanapon be 

kell iktatni.  

Soron kívül kell iktatni  

- a határidős iratokat,  

- táviratokat,  

- expressz küldeményeket,  

- a hivatalból tett intézkedéseket tartalmazó „sürgős” jelzésű iratokat. 

 

4. Az iktatóbélyegző 

 

A beérkező iratok iktatásakor az iktatóbélyegző lenyomatát az iraton el kell helyezni és a 

lenyomat rovatait ki kell tölteni. 

 

Az iktatóbélyegző lenyomata tartalmazza: 

- a szerv nevét, székhelyét, 
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- az iktatás évét, hónapját, napját, 

- az iktatás sorszámát (alszámát), 

- az ügyintéző nevének feltüntetésére szolgáló rovatot, 

- a mellékletek számát. 

 

5. Az előadóív 

 

Az iktatott, iktatóbélyegzővel ellátott iratokat előadóívben kell elhelyezni. 

Az előadóívet az iratokkal együtt kell kezelni. 

 

Az előadóíven fel kell tüntetni a következőket: 

- iktatószám; 

- iktatás időpontja; 

- ügyintéző szervezeti egység és az ügyintéző megnevezése; 

- irat tárgya; 

- elő- és utóiratok iktatószáma; 

- kezelési feljegyzések; 

- ügyintézés határideje, és végrehajtásának időpontja; 

- irattári tételszám; 

- irattárba helyezés időpontja. 

 

Az előadóíven célszerű feltüntetni még a részletes kezelési feljegyzéseket, a kiadmányozás és 

expediálás adatait. 

 

6. Az irat szerelése 

 

Az irat iktatása előtt meg kell állapítani, hogy van-e előzménye (függetlenül attól, hogy a 

szignálás utal-e erre vagy sem), és előzmény esetén ennek megfelelően kell eljárni. 
 

 

 

IX. fejezet 

 Az iktatás módja 
 

 

Az iktatás során a szoftver használati utasítása szerint kell eljárni. 

 

Ha a már beiktatott irat más, már iktatott irathoz tartozik, az iratokat az utóbb iktatott irat 

iktatószámára össze kell vonni (csatolás). 

 

Ha különböző iktatószámokon nyilvántartott iratok ügyei összefüggnek az iktatószámokat 

össze kell kapcsolni. Összekapcsolás esetén az iktatószámok változatlanok (nem képződik új 

iktatószám). A kapcsolódó iktatószámokat az előadói íveken fel kell tüntetni, valamint az 

iktatóprogram megfelelő rovatában e számokat rögzíteni kell.  

 

 

                                                        X. fejezet 

                                    Az iratok átadása az ügyintézőknek 
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Iktatás után az átadás napját, majd emelkedő számsorrendben az ügyiratok iktatószámát az 

előadói munkanaplóba kell beírni.  

Az iktató az előadói munkanaplóval továbbítja az iratokat az illetékes ügyintézőhöz.  

 

Az előadói munkanaplót ügyintézőnként, évenként kell vezetni. 

 

(Az előadói munkanaplóba az iktató jegyzi be az elintézett, és számára visszahozott iratokat.) 

 

 

XI. fejezet 

 Kiadmányozás 

 
 

1. Aláírás, hitelesítés 

 

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a SZMSZ-ben, 

ügyrendben meghatározott, kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. 

 

Külső szervhez, vagy személyhez kiadmányt csak hitelesen lehet továbbítani. 

 

Az irat akkor hiteles kiadmány, ha: 

a) szerepel az aláírás, azaz 

- azt az illetékes kiadmányozó saját kezűleg aláírja, vagy a kiadmányozó neve mellett az 

"s.k." jelzés szerepel, 

- a hitelesítéssel felhatalmazott személy azt aláírásával igazolja, továbbá 

b) a kiadmányozó, illetve a felhatalmazott személy aláírása mellett a szerv hivatalos 

bélyegzőlenyomata szerepel. 

 

 

 

A nyomdai sokszorosítás esetén az irat akkor hiteles kiadmány, ha 

a) a kiadmányozó neve mellett az „s.k.” jelzés, vagy a kiadmányozó alakhű aláírás-mintája és 

b) a kiadmányozó szerv bélyegzőlenyomata 

szerepel. 

 

2. Hiteles másolat 

 

A Polgármesteri Hivatal által készített hiteles kiadmányról hiteles másolat - papír alapú 

kiadmány esetében - a irat záradékolásával adható ki. 

 

3. Bélyegző, mint hitelesítési eszköz 

 

Kiadmányozáshoz alkalmazható bélyegzőkről, aláírás-bélyegzőkről nyilvántartást kell 

vezetni. 

A kiadmányozáshoz általában az állami címeres körbélyegzőt kell alkalmazni. 
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4. A kiadmánynak ismert iratok 

 

Nem minősülnek kiadmánynak a Polgármesteri Hivatal működése során az ügyfelek 

ügyintézését és joggyakorlását, kötelezettségteljesítését segítő tájékoztatók, melyek közvetlen 

jogot és kötelezettséget nem keletkeztetnek, csupán általános jellegű információt 

szolgáltatnak.  

 

 

XII. fejezet 

 Iratok továbbítása, postázása (expediálás) 
 

 

1. Az iratkezelési feladatok ellátásának ellenőrzése 

 

Az iratkezelőnek ellenőriznie kell, hogy az aláírt, illetőleg hitelesített és bélyegzőlenyomattal 

ellátott leveleken végrehajtottak-e minden kiadói utasítást és a mellékleteket csatolták-e. 

 

 Az ellenőrzést követően fel kell jegyezni a továbbítás keltét és ennek tényét az irat 

másolatán, valamint az előadói munkanaplóban. 

 

XIII. fejezet 

 Irattározás 
 

 

1. Az irattározás dokumentálása 
 

Az irattárba adást és az irattári anyag kezelését dokumentáltan, visszakereshetően kell 

végezni. 
 

2. Az irattárak fajtája 
 

Az irattár lehet: 

- központi irattár. 

 

3. Határidős iratok kezelése 

Az iratkezelőnek határidős nyilvántartásba kell helyeznie azokat az iratokat, amelyek 

meghatározott idő múlva vagy időnként intézkedést igényelnek. 

A határidős ügyiratokat a kitűzött határnapok szerint elkülönítve (határidős irattartókban), a 

számuk sorrendjében kell kezelni. 

A határidő lejárta előtti napon azt a határidős ügyiratot, amelyre válasz nem érkezett, ki kell 

emelni a határidős ügyiratok közül. Irattárba tétel előtt valamennyi határidő-bejegyzést törölni 

kell. 

 

4. Az átmeneti irattárba helyezés 

 

Átmeneti irattárba lehet elhelyezni az elintézett, a további érdemi intézkedést nem igénylő, a 

kiadmányozott, az irattári tételszámmal ellátott ügyiratokat. 
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Az átmeneti irattár az iratokat az irat iktatási idejét követő maximum 2 évig őrzi. Az őrzési idő 

leteltével az iktató tájékoztatja az ügyintézőt az iratról, s ha az ügyintéző kéri, részére átadja. 

Az átmeneti irattárból az iratot – a megjelölt határidő letelte után, és az ügyintéző eltérő 

rendelkezése hiányában – az iktató selejtezi vagy gondoskodik a központi irattárban való 

elhelyezéséről. (A központi irattár gondoskodik a maradandó értékű iratok levéltári 

átadásáról.) 
 

 

5. A központi irattárba helyezés előtti feladatok 

 

Irattárba helyezés előtt az ügyintézőnek 

- az ügyirathoz- ha eddig nem történt meg- rá kell vezetnie az irattári tételszámot, és meg kell 

vizsgálnia, hogy az előírt és kiadási utasítások teljesülnek-e 

- ki kell emelni az ügyiratból a feleslegessé vált munkapéldányokat, ill. másolatokat és a 

selejtezési eljárás mellőzésével meg kell semmisítenie azokat, ezt követően 

- be kell vezetnie az iktatókönyv megfelelő rovatába, az irattárba helyezés időpontját, és el 

kell helyeznie az irattári tételszámnak megfelelő gyűjtőbe. 

 

A központi irattárba csak lezárt évfolyamú, segédkönyvekkel ellátott ügyiratok adhatók le. 

 

6. Az irattári tételszám meghatározása 

 

Az érvényes irattári terv alapján az irattári tételszámot - az ügy tárgyának ismeretében - az 

érdemi ügyintéző határozza meg és rögzíti az előadói ív megfelelő rovatában. Az irattári 

tételszámot az iratkezelő feljegyzi az iktatókönyv vonatkozó rovatába is, majd az iratot  

- az átmeneti, vagy 

- a központi  

irattárba helyezi. 
 

7. Iratkölcsönzés az irattárból 

 

A Polgármesteri Hivatal dolgozói (továbbá az önkormányzat tisztségviselői, bizottsági tagjai)  

jogosultságuk alapján az irattárból hivatalos használatra kölcsönözhetnek iratokat. 
 

 

 

 

Az irattárból iratkikérővel lehet iratot kikérni. (Az átvitelt igazoló iratkikérőket az irattárban a 

visszaérkezésig lefűzve kell tárolni.) 

 

 

 

 

XIV. fejezet 

 Selejtezés 
 

Az ügyiratok selejtezését a jegyző által kijelölt legalább 3 tagú selejtezési bizottság javaslata 

alapján lehet elvégezni, az irattári tervben rögzített őrzési idő leteltével. 
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A selejtezési bizottság tagjainak meghatározását a 4. sz. melléklet tartalmazza. 

 

Az iratselejtezésről selejtezési bizottság tagjai által aláírt, és a Polgármesteri Hivatal 

körbélyegzőjének lenyomatával ellátott selejtezési jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet 

iktatás után az illetékes levéltárhoz kell továbbítani a selejtezés engedélyezés céljából. 

A selejtezési jegyzőkönyvet legalább 2 példányban kell készíteni: 

- 1 pld. a selejtezési bizottságé, 

- 1 pld. a levéltáré.(5. sz. melléklet) 

 

Selejtezést végrehajtani csak a levéltár által - engedélyezési záradékkal ellátva - visszaküldött 

selejtezési jegyzőkönyv alapján lehet. 

A selejtezés időpontját a nyilvántartás megfelelő rovatába be kell vezetni. 

A papír alapú iratok selejtezése, megsemmisítése a jegyző utasításának megfelelően történhet 

különösen: 

- iratmegsemmisítővel,  

- égetéssel. 

 

Iratmegsemmisítésről a szervezet vezetője az adatvédelmi és biztonsági előírások figyelembe 

vételével gondoskodik. 

 

XV. fejezet 

 Levéltárba adás 
 

A levéltár számára átadandó iratokat – az ügyviteli segédletekkel együtt – az átadó költségére, 

az irattári terv szerint, átadás-átvételi jegyzőkönyv kíséretében, annak mellékletét képező 

átadási egység szerint (doboz, csomag stb.) tételjegyzékkel együtt, teljes, lezárt évfolyamban, 

kell átadni.  

A visszatartott iratokról külön jegyzéket kell készíteni. 

 

XVI. fejezet 

 Hozzáférés az iratokhoz, az iratok védelme 
 

1. Hozzáférés az iratokhoz  

 

A Polgármesteri Hivatal által kezelt iratok esetében biztosítani kell az illetéktelen hozzáférés 

megakadályozását.  

Az illetéktelen hozzáférés megakadályozásának feladatai kiterjednek: 

- a Polgármesteri Hivatalon (az önkormányzati tisztségviselőkön, bizottsági tagokon) kívüli 

személyekre, ügyfelekre, valamint 

- az iratkezelőkre. 

 

Az illetéktelen hozzáférés megakadályozása minden iratkezelést végző személy feladata az 

általa kezelt iratok vonatkozásában. 

 

A Polgármesteri Hivatal dolgozói (valamint az önkormányzati tisztségviselők, bizottsági 

tagok) csak azokhoz az iratokhoz, illetőleg adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre munkakörük 

ellátásához szükségük van, vagy amelyre az illetékes vezető felhatalmazást ad.  
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A hozzáférési jogosultság naprakészen tartásáért a jegyző tartozik felelősséggel. (6. számú 

melléklet.) 

 

2. Az iratok védelmét célzó utasítások 
 

Az iratokhoz a kiadmányozó döntése alapján az alábbi kezelési utasítások alkalmazhatók: 

a) „Saját kezű felbontásra!”, 

b) „Más szervnek nem adható át!”, 

c) „Nem másolható!”, 

d) „Kivonat nem készíthető!”, 

e) „Elolvasás után visszaküldendő!”, 

f) „Zárt borítékban tárolandó!” (a kezelésére vonatkozó utasítások megjelölésével), 

g) valamint más, az adathordozó sajátosságától függő egyéb szükséges utasítás. 

Az itt meghatározott kezelési utasítások nem korlátozhatják a közérdekű adatok megismerését. 
 

XVII. fejezet 

 Irattári terv 

 
1. Az irattári terv kiadásra, módosításra történő előkészítése 

 

A jegyző a Polgármesteri Hivatal által használt irattári tervét a jogszabályban kiadott irattári 

mintaterv figyelembevételével állítja össze. 

 

Az irattári mintaterv alapján készült egyedi irattári tervben nem szabad megváltoztatni az 

egyes irattári tételek selejtezésére, vagy levéltárba adására vonatkozó, az irattári 

mintatervben megjelölt határidőket. 
 

2. Az irattári tételek kialakítása 
 

Az ügyiratokat és a nem iktatással nyilvántartott egyéb irategyütteseket - a Polgármesteri 

Hivatal ügyköreit az azonos tárgyú egyedi ügyekig lemenő részletességgel felsoroló jegyzék 

segítségével - tárgyi alapon kell tételekbe sorolni.  

 

Az irattári tétel egy vagy több tárgykör (ügykör) irataiból is kialakítható, annak 

figyelembevételével, hogy: 

a) egy irattári tételbe csak azonos értékű, levéltári megőrzést igénylő vagy 

meghatározott időtartam eltelte után selejtezhető iratok sorolhatók be; 

b) az egyes irattári tételek megfelelő alapul szolgálnak az éves ügyiratforgalmi és 

hatósági statisztikai adatszolgáltatáshoz; 

c) a Polgármesteri Hivatal hatékony működtetése egy adott funkciót illetően az 

ügykörök milyen mélységű áttekintését igényli. 
 

 

Külön irattári tételeket lehet kialakítani iratfajta alapján 

a) a jogszabályban vagy belső utasításban előírt, különböző célú és adattartalmú 

nyilvántartásokból; 

b) az a) pont szerinti nyilvántartások alapirataiból, ha azokat külön irattári egységként 

kell kezelni; 
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c) a választott testületek, bizottságok, valamint a Polgármesteri Hivatal működése 

szempontjából meghatározó jelentőségű, rendszeresen megtartott értekezletek irataiból 

(ideértve az előterjesztéseket, a jegyzőkönyveket vagy emlékeztetőket és a határozatokat 

is), továbbá a belső utasításokból. 
 

 

3. Az iratok selejtezhetősége 
 

Az egyes irattári tételekhez kapcsolódóan meg kell határozni, hogy 

- melyek azok az irattári tételek, amelyek iratai nem selejtezhetők, és  

- melyek azok, amelyek iratait meghatározott idő eltelte után ki lehet selejtezni.  
 

A nem selejtezhető irattári tételek esetében meg kell jelölni azt is, hogy melyek azok, amelyek 

iratait meghatározott idő eltelte után levéltárba kell adni, és melyek azok, amelyek 

megőrzéséről az iratképző - határidő megjelölése nélkül - helyben köteles gondoskodni.  

A nem selejtezhető és levéltárba adandó irattári tételek, továbbá a selejtezhető irattári tételek 

esetében meg kell jelölni az irattári őrzés időtartamát.  

A személyes adatot tartalmazó iratok őrzési és selejtezési idejét a célhoz kötött adatkezelés 

követelményére tekintettel kell meghatározni. A nem selejtezhető iratok levéltárba adásának 

határidejét az Ltv. 12. §-ában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. 

 

Amennyiben más jogszabály nem határoz meg őrzési időtartamot akkor a központi irattári 

mintatervben foglaltak alapján kell rendelkezni. 
 

 

4. Az irattári terv szerkezete és rendszere 
 

Az irattári terv szerkezetét és rendszerét 

- a címmel ellátott irattári tételek csoportosításával, továbbá  

- a szerv ügykörei között meglévő tartalmi összefüggések alapján elvégzett 

rendszerezéssel 

kell kialakítani. 

Az irattári terv két részből áll: 

- általános részből és 

- különös részből. 

Az általános részbe a Polgármesteri Hivatal működtetésével kapcsolatos (több szervezeti 

egységet is érintő) irattári tételek tartoznak. 

 

A különös részbe a Polgármesteri Hivatal alapfeladataihoz kapcsolódó irattári tételek 

tartoznak. 

A Polgármesteri Hivatal ügykörei között meglévő tartalmi összefüggések alapján elvégzett 

rendszerezés eredményeként az irattári tételeket különböző  

- főcsoportokba,  

- azon belül pedig csoportokba  

- a csoporton belül alcsoportokba  

kell besorolni.  

 

Az irattári terv különös részén belül a főcsoportok szervezeti egységenként is kialakíthatók. 
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A csoportosított, címmel ellátott és rendszerezett irattári tételeket az irattári tervben elfoglalt 

helyüknek megfelelő azonosítóval (irattári tételszámmal) kell ellátni. 

 

Az irattári tervet évente felül kell vizsgálni. 

 

Az irattári tervet a 7. sz. melléklet tartalmazza.  

 

 

XVIII. fejezet 

 Intézkedések a feladatkör megváltozása, illetve 

munkakör átadása esetén 
 

 

1. Intézkedések feladatkör megváltozása esetén 

 

A Polgármesteri Hivatal által ellátott feladatkör megváltozása, valamint községalakítás, 

községegyesítés, községegyesítés megszüntetése esetén a feladatot átvevő helyi 

önkormányzatnak kell intézkednie az érintett önkormányzat irattári anyagának további 

elhelyezéséről, biztonságos megőrzéséről, kezeléséről és további használhatóságáról. 

 

Hivatalátadás esetén az erről felvett és iktatott jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az utolsó 

iktatószámot (számokat) és tételesen fel kell sorolni az átadott, illetőleg átvett 

ügyirathátralékot. 

 

2. Munkakör átadás 

 

Az ügyintézői munkakör átadása (önkormányzati tisztség, bizottsági tagság megszűnése) 

esetén az érintett az iratokkal munkanaplója alapján számol el.  

Ha az átadó ügyintéző a Polgármesteri Hivataltól, illetve ha a tisztségviselő a tisztségéről 

távozik, a munkanaplóját be kell vonni. 

 

 

XIX. fejezet 

 Értelmező rendelkezések 
 

 

E szabályzat alkalmazásában 

- átadás: irat, ügyirat vagy irategyüttes kezelési jogosultságának dokumentált átruházása; 

- beadvány: valamely szervtől vagy személytől érkező papíralapú vagy elektronikus irat; 

- csatolás: iratok, ügyiratok átmeneti jellegű összekapcsolása; 

- előadói ív: az üggyel, a szignálással, a kiadmányozással, az ügyintézéssel és az 

iratkezeléssel kapcsolatos információkat hordozó, az ügyirat elválaszthatatlan részét képező, 

illetve azzal közös adatbázisban kezelt iratkezelési segédeszköz; 

- expediálás: az irat kézbesítésének előkészítése, a küldemény címzettjének (címzettjeinek), 

adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés módjának és időpontjának meghatározása; 

- érkeztetés: az érkezett küldemény küldőjének, érkeztetőjének, belső címzettjének, az 

érkeztetés dátumának, elektronikus úton érkezett küldemény sorszámának, a küldemény 
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adathordozójának, fajtájának és érkezési módjának nyilvántartásba vétele az iktatókönyvben 

vagy külön érkeztető könyvben; 

- iktatás: az irat nyilvántartásba vétele, iktatószámmal történő ellátása az érkeztetést vagy a 

keletkezést követően az iktatókönyvben, az iraton és az előadói íven; 

- iktatókönyv: olyan nem selejtezhető, hitelesített iratkezelési segédeszköz, amelyben az iratok 

iktatása történik; 

- iktatószám: olyan egyedi azonosító, amellyel a közfeladatot ellátó szerv látja el az iktatandó 

iratot; 

- iratkölcsönzés: az irat visszahozatali kötelezettség melletti kiadása az irattárból; 

- irattári tétel: az iratképző szerv vagy személy ügykörének és szervezetének megfelelően 

kialakított legkisebb - egyéni irattári őrzési idővel rendelkező - irattári egység, amelybe több 

egyedi ügy iratai tartozhatnak; 

- irattári tételszám: az iratnak az irattári tervben meghatározott tárgyi csoportba és 

iratfajtába sorolását, selejtezhetőség szerinti csoportosítását meghatározó kód; 

- irattárba helyezés: az ügyirat irattári tételszámmal történő ellátása és irattárban történő 

dokumentált elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az irattárnak az ügyintézés 

befejezését követő vagy annak felfüggesztése alatti átmeneti időre; 

- kezelési feljegyzések: az ügyirat vagy az egyes irat kezelésével kapcsolatos, ügykezelőnek 

szóló vezetői vagy ügyintézői utasítások; 

- kézbesítés: a küldeménynek kézbesítő szervezet, személy, adatátviteli eszköz útján történő 

eljuttatása a címzetthez; 

- központi irattár: a közfeladatot ellátó szerv több szervezeti egysége irattári anyagának 

selejtezés vagy levéltárba adás előtti őrzésére szolgáló irattár; 

- küldemény: az irat vagy tárgy, amelyet kézbesítés céljából burkolatán vagy a hozzá tartozó 

listán címzéssel láttak el; 

- küldemény bontása: az érkezett küldemény biztonsági ellenőrzése, felnyitása, olvashatóvá 

tétele; 

- levéltárba adás: a lejárt helyben őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és lezárt 

évfolyamainak átadása az illetékes közlevéltárnak; 

- másodlat: az eredeti irat egyik hiteles példánya, amelyet az első példánnyal azonos módon 

hitelesítettek; 

- másolat: az eredeti iratról szöveg-azonos és alakhű formában, utólag készült egyszerű (nem 

hitelesített) vagy hiteles (hitelesítési záradékkal ellátott) irat; 

- megsemmisítés: a kiselejtezett irat végleges, a benne foglalt információ helyreállításának 

lehetőségét kizáró módon történő hozzáférhetetlenné tétele, törlése; 

- mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérő irattól - 

elválasztható; 

- melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan 

attól; 

- selejtezés: a lejárt megőrzési határidejű iratok kiemelése az irattári anyagból és 

megsemmisítésre történő előkészítése; 

- szerelés: ugyanahhoz az ügyirathoz tartozó ügyiratdarabok (elő- és utóiratok) végleges 

jellegű összekapcsolása, amelyet az iktatókönyvben és az iratokon egyaránt jelölni kell; 

- szignálás: az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző személy kijelölése, 

az elintézési határidő és a feladat meghatározása; 
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- továbbítás: az ügyintézés során az irat eljuttatása az egyik ügyintézési ponttól a másikhoz, 

amely elektronikusan tárolt irat esetén megvalósulhat az irathoz való hozzáférés 

lehetőségének biztosításával is; 

- ügyintéző: az ügy intézésére kijelölt személy, az ügy előadója, aki az ügyet döntésre 

előkészíti; 

- ügyirat: egy ügyben keletkezett valamennyi irat; 

- ügykör: a szerv vagy személy feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek meghatározott 

csoportja. 

 

 

XX. fejezet 

 Záró rendelkezések 
 

 

1.  

 

Jelen Iratkezelési szabályzat a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal Vezetőjének 

jóváhagyását követő 10 napon belül lép hatályba.  

 

 

2. Ezen Iratkezelési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg a (… számú, 20…, ….hó, ...-

án kiadott) Iratkezelési Szabályzat hatályát veszti. További intézkedésig a hatályát vesztett 

Iratkezelési Szabályzat mellékletét képező Irattári Tervet kell alkalmazni. 

 

Az iktatás iktatóprogram alkalmazásával történik, az iktatókönyvbe elektronikus úton 

kerülnek rögzítésre az adatok. 

 

 

 

 

 

 

Készült: ………………………………….. 

 

 

 

 készítette: …………………………………. 

                                                                                                            Finta Adrienn  

                                                                                                                  jegyző 

 

 

 

 

Záradék: 

 

 

A szabályzatot a Jász- Nagykun- Szolnok Megyei Kormányhivatal 

………………………………… napon hagyta jóvá. 
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Mellékletek: 

 

- 1. sz. melléklet: A jegyző tartós távolléte esetében az iratkezelés felügyeletét ellátó 

személy 

- 2. sz. melléklet: A küldemények átvételére jogosult személyek 

- 3. sz. melléklet: A küldemények felbontására jogosult személyek 

- 4. sz. melléklet: Az iratselejtezési bizottság tagjai 

- 5. sz. melléklet: Iratselejtezési jegyzőkönyv 

- 6. sz. melléklet: Hozzáférési jogosultság ügyintézőnként/tisztségenként 

- 7. sz. melléklet: Irattári terv 
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1. sz. melléklet 

 

A jegyző tartós távolléte esetében az iratkezelés felügyeletét ellátó személy 

 

 

Tartós távollétem esetére felhatalmazom Gugyelné Markóth Julianna nevű dolgozót, hogy 

helyettem ellássa az ügyiratkezelés felügyeletét. 

 

A meghatalmazás tartalma, terjedelme: 

a) teljes körű,  

b) részleges, az alábbiak szerint:  

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

………………............................................................................................................................... 

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

………………............................................................................................................................... 

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

………………............................................................................................................................... 

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

………………............................................................................................................................... 

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

………………............................................................................................................................... 

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

………………............................................................................................................................... 

 

 

Kelt: 2012. július 25. 

 

 

 

 

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

 meghatalmazó meghatalmazott 
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2. sz. melléklet 
 

A küldemények átvételére jogosult személyek 

 

 

A Hivatalhoz érkezett küldemények átvételére az alább felsorolt dolgozók jogosultak: 

 

Név Beosztás Küldemény típusa 

Gugyelné Markóth Julianna Titkársági előadó, szociális 

ügyintéző 

Levél, fax, postai csomag 

stb. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Kelt: 2012. július 25. 

 

 

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

 aláírás 
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3. sz. melléklet 
 

 

A küldemények felbontására jogosult személyek 

 

A Hivatalhoz érkezett küldemények felbontására az alább felsorolt dolgozók jogosultak: 

 

 Név Beosztás 

 

Finta Adrienn   jegyző 

 

Gugyelné Markóth Jullianna                              titkársági előadó, szociális ügyintéző 

                                                          anyakönyvvezető   

 

 

 

 

 

 

Kelt: Kétpó, 2012. július 25. 

 

 

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

 aláírás 
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4. számú melléklet 

 

Az iratselejtezési bizottság tagjai 

 

 

Az irattárban tárolt adatok iratkezelési szabályzatban meghatározottak szerinti selejtezésének 

végrehajtására az Iratselejtezési Bizottság tagjának jelölöm ki a következő személyeket: 

 

 

 Egyed Kun Andrea  pénztárost 

 

Virágné Lukács Gabriella képviselőt 

 

Pappné Boros Boglárka pénzügyi munkatársat 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Kétpó, 2012. július 25. 

 

 

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

 jegyző 

 

 

 

Záradék: 

 

Alulírottak aláírásunkkal igazoljuk, hogy tudomásul vettük a selejtezési bizottsági tagként 

való kijelölésünket, valamint azt hogy feladatunkat a szabályzat szerint kell ellátnunk. 

 

 

 

Kelt.: ………………………… 

 

 

 

 

 ........................................................   .....................................................  
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P.H. 

 

…………………………………. 

 

 

5.számú melléklet 
 

………………………………………… 

szerv megnevezése 

Ikt. szám:  

IRATSELEJTEZÉSI JEGYZŐKÖNYV 

Készült:   .......................................................................................................................................  
(dátum, szervezeti egység és helyiség megnevezése) 

A selejtezési bizottság tagjai:  ................................................................................... (név, beosztás) 

 .................................................................................... (név, beosztás) 

 ................................................................................... (név, beosztás) 

A selejtezést ellenőrizte: ............................................................................................ (név, beosztás) 

A munka megkezdésének időpontja:  ................................................................................. (dátum) 

A munka befejezésének időpontja:  ................................................................................... (dátum) 

Az alapul vett jogszabályok  ........................................................................................................  

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

Selejtezés alá vont iratok:  ............................................................................................................  
(szervezeti egység megnevezése, az irat évköre) 

Eredeti terjedelem:  .............................................................................................................. (ifm) 

A kiselejtezett iratok mennyisége:  ...................................................................................... (ifm) 

 

A selejtezési bizottság tagjai a mellékelt … lap tételszintű iratjegyzéken felsorolt 

iratok kiselejtezését javasolják. 

A munka során a vonatkozó jogszabályok értelmében jártunk el. 

A selejtezésre kijelölt iratanyag a levéltári jóváhagyást követően 

megsemmisítésre kerül. 

k.m.f. 

……………………………………..

 ……………………………………
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.. 

 

……………………………………..

 ……………………………………

.. 

             ellenőrző vezető aláírása 
A selejtezési jegyzőkönyvet 3 példányban kell elkészíteni. Két aláírt és lebélyegzett példányt a Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Levéltárnak kell megküldeni. A levéltár rendeletben előírt szövegű bélyegző lenyomattal 

aláírással és pecséttel hitelesíti a megsemmisítési engedélyt. 

 

 

 

 

6. számú melléklet  

 

Hozzáférési jogosultság 

ügyintézőnként/tisztségenként 

 

 

Ügyintéző/tisztség   Hozzáférési jogosultság   

 

 

Polgármester                                teljes körű 

 

Jegyző                                teljes körű 

 

Gugyelné Markóth Julianna                         munkakörhöz kapcsolódó 

 

Pappné Boross Boglárka                              munkakörhöz kapcsolódó 

 

Egyed Kun Andrea                                      munkakörhöz kapcsolódó 

 

Siket Anita                                                  munkakörhöz kapcsolódó   

 

 

 

Kelt: Kétpó,2012. július 25. 

 

 

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

 aláírás 
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7. sz. melléklet 

 

IRATTÁRI TERV 

Irattári terv 

Jelen irattári terv az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról szóló 

29/2009. (X. 30.) ÖM rendeletben meghatározottak figyelembevételével készül. 

 

 

Az irattári terv jellemzői 

 

Az irattári terv az irattári anyagot tételekre: 

- tárgyi csoportokra,  

- indokolt esetben iratfajtákra tagolva adja meg. 

 

Az irattári terv meghatározza: 

- a kiselejtezhető irattári tételekbe tartozó iratok ügyviteli célú megőrzésének időtartamát, 

továbbá 

- a nem selejtezhető iratok levéltárba adásának határidejét.  

 

Az irattári terv két részből áll: 

- általános részből és  

- különös részből. 

 

Az irattári jel 

 

 

Az irattári jel megadja 

- az ügy típusát, ágazati hovatartozását,  

- az irat selejtezhetőség szerinti minősítését és a levéltári átadás időpontját 

- az irat irattári helyét is. 

 

Az irattári jel összetevői: 

1. tételszám: négyjegyű kód, amely meghatározza az ügy típusát, az önkormányzati hivatal 

szervezetéhez és feladatköréhez igazodó rendszerezésben; első karaktere az ágazati betűjel, 

amelyet a tétel ágazaton belüli háromjegyű sorszáma követ; 

2. selejtezési idő: szám, amely meghatározza a kiselejtezendő irattári tételekbe tartozó iratok 

ügyviteli célú megőrzésének időtartamát években, vagy „NS” jel, amely meghatározza a nem 

selejtezendő tételeket; 

3. Lt.: a levéltári átadás határideje években, a tényleges átadás időpontjáról az önkormányzati 

hivatal és az illetékes levéltár esetenként állapodik meg (illetve „HN” jel, amely ügyviteli 

érdekből határidő nélkül az önkormányzat irattárában maradó iratok jelzésére szolgál). 

 

A „lejárat után” kiegészítéssel ellátott tételeknél a selejtezés, illetve a levéltári átadás ideje a 

tételbe tartozó ügyiratok érvényességének lejártakor kezdődik. 
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ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 TÉTEL 

SZÁMKERETE 

 ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE 

   U  ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK 

 U101-    U.1.  Képviselő-testület iratai 

 U201-    U.2.  Kisebbségi önkormányzat iratai 

     Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó 

szervezeteinek, közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) 

ügyei 

 U301-    U.3.  Szervezet, működés 

 U401-    U.4.  Iratkezelés, ügyvitel 

 U501-    U.5.  Személyzeti, bér- és munkaügyek 

 U601-    U.6.  Pénz- és vagyonkezelés 

KÜLÖNÖS RÉSZ 

 TÉTEL 

SZÁMKERETE 

 ÁGAZAT MEGNEVEZÉSE 

   A  PÉNZÜGYEK 

 A101-    A.1.  Adóigazgatási ügyek 

 A201-    A.2.  Egyéb pénzügyek 

 B101-  B  EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS 

 C101-  C  SZOCIÁLIS IGAZGATÁS 

   E  KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, 

TERÜLETRENDEZÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS 

 E101-    E.1.  Környezet- és természetvédelem 

 E201-    E.2.  Építésügyek, településrendezés, területrendezés 

 E301-    E.3.  Kommunális ügyek 

 F101-  F  KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS 

 G101-  G  VÍZÜGYI IGAZGATÁS 

   H  ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS 

 H101-    H.1.  Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 

 H201-    H.2.  Okmányirodák feladatkörébe utalt ügyek, a polgárok személyi adatainak, 

lakcímének nyilvántartása  

 H301-    H.3.  Választásokkal kapcsolatos ügyek  

 H401-    H.4.  Rendőrségi ügyek 

 H501-    H.5.  Tűzoltósággal kapcsolatos ügyek 

 H601-    H.6.  Menedékjogi ügyek 

 H701-    H.7.  Igazságügyi igazgatás 

 H801-    H.8  Egyéb igazgatási ügyek 

 I101-  I  LAKÁSÜGYEK  

 J101-  J  GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS 

 K101-  K  IPARI IGAZGATÁS 

 L101-  L  KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA 

 M101-  M  FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS 

 N101-  N  MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM 

 P101-  P  KÖZOKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS 

 R101-  R  SPORTÜGYEK 

   X  HONVÉDELMI, POLGÁRI VÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÁS, 

FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG 

 X101-    X.1.  Honvédelmi igazgatás 

 X201-    X.2.  Polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatás 

 X301-    X.3.  Fegyveres biztonsági őrség 
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ÁLTALÁNOS RÉSZ 

U) ÖNKORMÁNYZATI ÉS ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI ÜGYEK 

U.1. Képviselő-testület iratai 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 U101  Polgármesteri, főpolgármesteri, alpolgármesteri tisztség átadás-

átvételével, egyéb feladat- és hatáskör átadás-átvételével kapcsolatos 

iratok 

 NS  15 

 U102  Képviselő-testületi jegyzőkönyv és mellékletei (előterjesztések, 

sürgősségi indítványok, tájékoztatók, közmeghallgatás, interpellációk, 

egyéb döntés-előkészítő iratok stb.) 

 NS  15 

 U103  Képviselő-testületi zárt ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt 

ülésekről készült hanganyagok 

 NS  15 

 U104  Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok üléseinek, 

falugyűlések, körzeti tanácskozások, lakossági fórum jegyzőkönyvei és 

mellékletei 

 NS  15 

 U105  Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottsági, részönkormányzati 

ülésekről készült hang- és képanyag 

 NS  15 

 U106  Képviselő-testületi bizottságok, részönkormányzatok zárt üléseiről 

készült jegyzőkönyvek, hang- és képanyagok 

 NS  15 

 U107  Önkormányzati biztos kirendelése, iratai  NS  15 

 U108  Tanácsnoki iratok  NS  15 

 U109  Okmánytár (címer és zászlórajz, díszpolgári cím, helyi kitüntetés 

adományozása stb.) 

 NS  15 

 U110  Önkormányzati érdek-képviseleti tagsági ügyek  NS  15 

 U111  Önkormányzati rendeletek, határozatok, szabályzatok, együttműködési 

szerződések/megállapodások eredeti példánya 

 NS  15 

U.2. Kisebbségi önkormányzat iratai 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 U201  Együttműködési megállapodások  NS  15 

 U202  Feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terv 

kisebbségi önkormányzati véleményezése 

 NS  15 

 U203  Kisebbségi gazdálkodó szervezetek, intézmények alapítása, 

átszervezése, megszűnése 

 NS  15 

 U204  Kisebbségi oktatást is folytató iskolákban az érettségi vizsga 

előkészítésének, megszervezésének, lebonyolításának figyelemmel 

kísérésével kapcsolatos iratok 

 2  - 

 U205  Kisebbségi óvodai, iskolai döntések véleményezése, szakmai 

ellenőrzése 

 NS  15 

 U206  Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok 

üléseinek jegyzőkönyvei, mellékletei, előterjesztések, egyéb döntés-

előkészítő iratok 

 NS  15 

 U207  Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok 

üléseinek hang- és képanyaga 

 NS  15 

 U208  Kisebbségi önkormányzat, kisebbségi önkormányzati bizottságok zárt 

ülések jegyzőkönyvei és mellékletei, zárt ülésekről készült hanganyagok 

 NS  15 

 U209  Kisebbségi önkormányzatok társulási szerződései  NS  15 

 U210  Kisebbségi önkormányzat költségvetési és vagyonkezelési ügyei  NS  15 

 U211  Közoktatási megállapodás kisebbségi oktatásról  NS  15 

 U212  Kisebbségi önkormányzat ellenőrzése  NS  15 

 U213  Nemzetközi kapcsolattartás iratai  NS  15 
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 U214  Kisebbségi önkormányzat szabályzatai  NS  15 
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Az önkormányzati hivatalnak, a polgármesteri hivatalnak, az önkormányzat gazdálkodó szervezeteinek, 

közalapítványainak és intézményeinek (a továbbiakban: intézményeinek) ügyei 

U.3. Szervezet, működés 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 U301  Belső ellenőrzési jelentések  10  - 

 U302  Biztonsági és egészségvédelmi intézkedések  2  - 

 U303  Érdekegyeztetés a szakszervezetekkel, érdekvédelmi és érdek-

képviseleti szervezetekkel, érdek-képviseleti fórumok alapítása, 

működtetése 

 NS  15 

 U304  Érintésvédelmi vizsgálati jegyzőkönyvek  15  - 

 U305  Hírlap-, folyóirat- és könyvrendelés  2  - 

 U306  Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok alapítása, 

alapító okiratok, tevékenység változása, megszüntetése, irányítással és 

működéssel kapcsolatos elvi ügyek, szervezeti és működési szabályzat, 

fejlesztési tervek, ellenőrzési jegyzőkönyvek, minőségirányítási 

program 

 NS  15 

 U307  Intézmények, érdekeltségi körbe tartozó gazdasági társaságok 

irányításával és működésével kapcsolatos felügyeleti, ellenőrzési, 

operatív ügyek 

 5  - 

 U308  Kártérítések  10  - 

 U309  Kollektív szerződés  NS  15 

 U310  Közalkalmazotti Tanács ügyei  NS  15 

 U311  Közérdekű kérelmek, panaszok, javaslatok, bejelentések  2  - 

 U312  Külföldi kapcsolatok bonyolítása  10  - 

 U313  Külföldi kapcsolatokra vonatkozó két- és többoldalú megállapodások, 

éves értékelések 

 NS  15 

 U314  Külföldi kiküldetés, tapasztalatcsere, úti jelentések  10  - 

 U315  Külső szervek, Állami Számvevőszék, a Kormány általános hatáskörű 

területi államigazgatási szervének ellenőrzése, átvilágítás, fenntartói, 

szakfelügyeleti vizsgálatok, törvényességi észrevételek, ügyészi 

intézkedések 

 NS  15 

 U316  Munkabalesetek és foglalkozási betegségek nyilvántartása  75  - 

 U317  Munkáltatói juttatások elvi ügyei  NS  15 

 U318  Munkavédelmi ügyek (munkahelyek kialakítása, rovar-rágcsálóirtás, 

dohányzóhelyek kijelölése stb.) 

 10  - 

 U319  Jogi ügyek (peres és nem peres ügyek, jogi képviseleti tevékenység)  15  - 

 U320  Sajtóügyek, településmarketing, reprezentációs, PR tevékenység  2  - 

 U321  Statisztika (éves)  NS  15 

 U322  Statisztika (időszaki)  5  - 

 U323  Társulási, kistérségi megállapodások, Társulási Tanács üléseinek 

előterjesztései, jegyzőkönyvei, határozatai 

 NS  15 

 U324  Társulási Tanács zárt üléseinek előterjesztései, jegyzőkönyvei, 

határozatai 

 NS  15 

 U325  Kapcsolattartás civil, egyházi és ifjúsági szervezetekkel  5  - 

 U326  Népszámlálás, egyéb összeírások lebonyolításával kapcsolatos ügyek  5  - 

 U327  Önkormányzatok együttműködésére vonatkozó iratok  NS  15 

 U328  Európai Uniós csatlakozás jogharmonizáció iratai  NS  15 

 U329  Közigazgatási reform előkészítésére vonatkozó iratok  NS  15 

 U330  Alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel kapcsolatos ügyek  NS  15 

 U331  Önkormányzati feladatokat érintő stratégia, koncepció, program, terv  NS  15 

 U332  Kistérségek területének, településeinek összehangolt fejlesztésével 

kapcsolatos ügyek 

 5  - 

 U333  Kistérségi közszolgáltatások biztosítása, fejlesztése és szervezése  5  - 

 U334  Kistérségek által fenntartott intézmények ügyei  5  - 
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 U335  Kistérségek egyéb operatív ügyei, kistérségi fejlesztési tanács ügyei  5  - 

 U336  Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) elnyert pályázatok  NS  15 

 U337  Jegyzői hatáskörbe tartozó szabályzatok  NS  15 

 U338  Képviselő-testületi, képviselő-testületi bizottságok, 

részönkormányzatok rendeleteinek, határozatainak utólagos 

normakontrolljával kapcsolatos iratok 

 NS  15 

 U339  Polgármesteri, jegyzői fogadónap jegyzőkönyvei, emlékeztetői  2  - 

 U340  Jogszabálytervezetek, szerződések, megállapodások előzetes jogi 

véleményezése 

 2  - 

 U341  Önkormányzati (fejlesztési, működési célú) sikertelen pályázatok  5  - 

 U342  Informatikai üzemeltetés és karbantartási operatív ügyek  5  - 

 U343  Állásfoglalások kérése  5  - 

 U344  A hivatal működtetésével, karbantartásával kapcsolatos ügyek  5  - 

 U345  Adatvédelemmel kapcsolatos ügyek  5  - 

 U346  Területszervezés  NS  15 

 U347  Település átcsatolása másik megyéhez, területrész átadása, átvétele, 

cseréje 

 NS  15 

 U348  Településegyesítés, településegyesítés megszüntetése, új község 

alakítása 

 NS  15 

 U349  Várossá, megyei jogú várossá nyilvánítás, fővárost érintő 

területszervezési ügyek 

 NS  15 

 U350  Vállalkozási szerződések  5  - 

 U351  Munka-, szakmai értekezleti jegyzőkönyvek  5  - 

 U352  Beszámolók, jelentések, munkatervek (éves polgármesteri, jegyzői, 

szakigazgatási, intézményi) 

 NS  15 

 U353  Beszámolók, jelentések, munkatervek (időszaki jegyzői, polgármesteri, 

intézményi) 

 5  - 

 U354  Munkarend, ügyrend és ügyfélfogadási rend  5  - 

 U355  Vezetői értekezletek jegyzőkönyvei, emlékeztetői  NS  15 

 U356  Utasítások (jegyzői, polgármesteri)  NS  15 

 U357  Lobbitevékenység  10  - 

 U358  Hivatal, munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvek  10  - 

 U359  Körlevelek (intézkedést igénylő)  2  - 

 U360  Minőségbiztosítási, minőségirányítási rendszer, 

teljesítménykövetelmény célmeghatározása, teljesítményértékelés 

általános iratai 

 NS  15 

 U361  Intézkedést nem igénylő körlevelek, meghívók, tájékoztatók  1  - 

 U362  Tájékoztatások, adatszolgáltatások  1  - 

 U363  Önkormányzati rendezvények előkészítésével és lebonyolításával 

kapcsolatos ügyek 

 1  - 

U.4. Iratkezelés, ügyvitel 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 U401  Iratkezelési szabályzattal és irattári tervvel kapcsolatos ügyek  NS  HN 

 U402  Ügyvitelszervezés (saját fejlesztésű/megrendelésű elektronikus 

programleírások, programrendszer, védelem szabályozás stb.) 

 NS  15 

 U403  Belső ügyviteli segédkönyvek (előadói munkakönyv, érkeztető könyv, 

iratátadó könyv, postakönyv stb.) 

 5  - 

 U404  Kiadmányozásra használt és más, joghatás kiváltására alkalmas 

bélyegzők, elektronikus aláírások nyilvántartása 

 NS  HN 

 U405  Iktató- és mutatókönyv, irattári segédkönyvek  NS  15 

 U406  Iratselejtezési jegyzőkönyvek  NS  HN 

 U407  Kézi irattárból a központi irattárba történő iratátadás-átvétel 

jegyzőkönyvei 

 15  - 

 U408  Levéltári iratátadás-átvételi jegyzőkönyvek  NS  HN 
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U.5. Személyzeti, bér- és munkaügyek 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 U501  Bér- és munkaügyi kimutatások, nyilvántartások, jelentések  10  - 

 U502  Létszám- és bérgazdálkodási ügyek (éves)  NS  15 

 U503  Bérnyilvántartás (bérkarton)  75  - 

 U504  A foglalkoztatottak illetményügyei (bérjegyzék, illetménykiegészítés, 

illetménypótlékok, személyi illetmény megállapítása, illetményeltérítés, 

járulékelszámolás, jutalom, munkáltatói kölcsön, távolléti díj, 

letelepedési támogatás, köztisztviselői, közalkalmazotti juttatások stb.) 

 10  - 

 U505  Személyzeti tárgyú pályázati kiírások és beadott pályázatok  2  - 

 U506  Üres álláshelyekről tájékoztatás  2  - 

 U507  Szabadságolási rend, szabadságügyek, egy hónapnál rövidebb fizetés 

nélküli szabadság 

 5  - 

 U508  Képviselők nyilvántartása, összeférhetetlensége, juttatásai, tiszteletdíjai  5  - 

 U509  Kinevezés, megbízás, besorolás, átsorolás, áthelyezés, minősítés, 

egyéni teljesítményértékelés iratai, munkaköri leírás, felmentés a 

képesítési előírás alól, esküokmányok, hatósági bizonyítványok, címek, 

kitüntetések adományozása, közszolgálati munkaviszony igazolása, 

rendelkezési, tartalékállományba helyezés (erről tájékoztatás) és 

megszüntetés, felmentés, munkavégzés alóli felmentés, nyugdíjazás, 

végkielégítés, eseti megbízások, összeférhetetlenség, kirendelés, 

prémium évek programba helyezés 

 75  - 

 U510  Közigazgatási alap-, szak- és versenyvizsga-kötelezettséggel 

kapcsolatos ügyek, ügykezelői alapvizsga-kötelezettséggel kapcsolatos 

ügyek 

 5  - 

 U511  Eltartói nyilatkozat  5  - 

 U512  Fegyelmi ügyek  10  - 

 U513  Egy hónapot meghaladó fizetés nélküli szabadság ügyek  75  - 

 U514  Fizetési előleg  2  - 

 U515  Helyettesítések  2  - 

 U516  Kereseti igazolás  2  - 

 U517  Jelenléti ívek  5  - 

 U518  Baleseti, rokkantsági ügyek  75  - 

 U519  Köztisztviselők, közalkalmazottak egyéb jogviszonyainak 

engedélyezése 

 10  - 

 U520  Vagyonnyilatkozat (lejárat után)  *  * 

 U521  Megbízási szerződések  5   

 U522  Munkába járás költségeinek térítése, utazási utalványok ügyei  5  - 

 U523  Napidíjak  5  - 

 U524  Köztisztviselői, közalkalmazotti nyilvántartások  NS  HN 

 U525  Közhasznú, közcélú alkalmazások, távmunka egyedi ügyei  75  - 

 U526  Kitüntetések, kitüntető címek, díjak adományozásának előkészítése, 

lebonyolítása 

 5  - 

 U527  Tartalékállománnyal, betöltetlen álláshelyekkel, pályázatokkal 

kapcsolatos iratok 

 2  - 

 U528  A foglalkoztatottak szociális helyzetével, munkakörülményeinek 

alakulásával és az esélyegyenlőség érvényesülésével kapcsolatos 

értékelések, jelentések, tervek, programok 

 NS  15 

 U529  Munkáltató által biztosított egyedi szociális támogatások ügyei  5  - 

 U530  Magánnyugdíjpénztárral, önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárral, 

önkéntes egészségpénztárral kötött szerződés 

 NS  HN 

 U531  Közszolgálati jogviták  30  - 

 U532  Tanulmányi szerződés  10  - 

 U533  Továbbképzés, átképzés egyedi ügyei, szakmai gyakorlat  2  - 
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 U534  Továbbképzési éves és középtávú terv  10  - 

 U535  Egyetemi, főiskolai hallgatók szakmai gyakorlata (konzulens kérése)  2  - 

 * A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnését vagy a kötelezett által új vagyonnyilatkozat tételét 

követően 8 napon belül vissza kell adni a kötelezettnek. 

U.6. Pénz- és vagyonkezelés 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 U601  Adóügyek (saját)  5  - 

 U602  Analitikus nyilvántartások (eszköznyilvántartás, könyvelési naplók, 

leltár, selejtezés) 

 10  - 

 U603  Anyag- és készletnyilvántartás, kisebb beszerzések, megrendelések  5  - 

 U604  Banki és pénzügyi levelezés, átutalási megbízások, bankszámlakivonat, 

bankszámlanyitás 

 5  - 

 U605  Közbeszerzéssel járó beruházások, építési koncessziók szervezése és 

pénzügyi lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások 

szervezése és pénzügyi lebonyolítása, közbeszerzés lebonyolítása, 

településüzemeltetéssel, fejlesztéssel kapcsolatos feladatok 

 15  - 

 U606  Közbeszerzéssel nem járó beruházások szervezése és pénzügyi 

lebonyolítása, épületfenntartás, felújítási terv, felújítások szervezése és 

pénzügyi lebonyolítása, településüzemeltetéssel, fejlesztéssel 

kapcsolatos feladatok 

 5  - 

 U607  Bizonylatok (bevétel-kiadási bizonylatok, pénztárbizonylatok, 

pénztárnaplók, számlák, számlatömbök tőpéldányai, készpénzellátmány 

bizonylatai) 

 10  - 

 U608  Fizetési felszólítás, számlareklamáció, számlarendezés, 

számlaegyeztetés, követelés érvényesítése, adósságelengedés 

 5  - 

 U609  Gépkocsik üzemeltetése (biztosítás a lejárat után, menetlevél, szerviz, 

üzemanyag stb.) 

 2  - 

 U610  Illetményszámfejtés  10  - 

 U611  Ingatlan- és vagyonnyilvántartás; tulajdonjog-, szolgalmi jog, 

vezetékjog-rendezés, nyilvántartás 

 NS  HN 

 U612  Költségvetési beszámoló (éves)  NS  15 

 U613  Költségvetési beszámoló (időszaki)  10  - 

 U614  Költségvetéssel és pénzkezeléssel kapcsolatos ügyek (adósságrendezés, 

átcsoportosítás, céltartalékok felhasználása, pénzmaradvány 

elszámolása, pótelőirányzat, reorganizáció, számviteli rend, 

intézmények közüzemi számlájának rendezése) 

 15  - 

 U615  Céltámogatások igénylése és lebonyolítása, pályázatok pénzkezelése  15  - 

 U616  Hitelfelvétel és lebonyolítás, hitelnyilvántartás  15  - 

 U617  Költségvetés és beszámoló előkészítése, költségvetési koncepció  15  - 

 U618  Leltárfelvételi ívek  5  - 

 U619  Önkormányzati vagyon kezelésére, elidegenítésére, bérletére, cseréjére, 

jelzálogjaira, vásárlására, haszonbérletére, vagyonkezelői jog 

létesítésére vonatkozó alapiratok, szerződések, beruházási terv, 

tervpályázat, tulajdonosi hozzájárulás, törzskönyvi nyilvántartás 

 NS  HN 

 U620  Munkáltatói segélyek, támogatások pénzügyi lebonyolítása  5  - 

 U621  Szállítólevél  2  - 

 U622  Térségi fejlesztési program, ipari park ügyek, térségi, területfejlesztési 

tanács ügyei 

 NS  15 

 U623  Kisajátítás, kisajátítási kérelmek  NS  15 

 U624  Vagyonbiztonsági rendszer működtetése  10  - 

 U625  Vagyonbiztosítás (lejárat után)  2  - 

 U626  Vagyonhasznosítás pénzügyi lebonyolítása (bérlet, elidegenítés stb.)  10  - 

 U627  Térségi fejlesztési menedzsment ügyek  10  - 

 U628  Közbeszerzési ügyek (árubeszerzés, szolgáltatások megrendelése)  10  - 
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 U629  Önkormányzati ingatlanok fenntartása, karbantartása  5  - 

 U630  Gazdasági program  NS  15 

 U631  Könyvvizsgálói jelentések  10  - 

 U632  Területi vagy regionális nyugdíjpénztár alakítása  NS  15 

 



 85 

KÜLÖNÖS RÉSZ (ÁGAZATI IRÁNYÍTÁS, SZAKIGAZGATÁS) 

A) PÉNZÜGYEK 

A.1. Adóigazgatási ügyek 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 A101  Adó- és értékbizonyítványok  8  - 

 A102  Adóbevételi terv és teljesítés  10  - 

 A103  Adóellenőrzés, adategyeztetés, adókedvezményi-mentességi ügyek, 

adókivetés elleni jogorvoslatok, adóbevallás és adókivetés, adóhátralék, 

túlfizetés, téves befizetés 

 8  - 

 A104  Adóösszesítő, valamint a számítógépes éves feldolgozás adattartalmáról 

év végén készített lista 

 5  - 

 A105  Adózók egyéni törzsadatai (nyilvántartás)  NS  HN 

 A106  Adók módjára behajtandó köztartozások iratai  10  - 

 A107  Vagyoni igazolások, adóigazolások  5  - 

 A108  Adótartozások behajtása, végrehajtása  10  - 

A.2. Egyéb pénzügyek 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 A201  Általános és céltartalékok felhasználása  10  - 

 A202  Átmeneti gazdálkodással kapcsolatos iratok  10  - 

 A203  Betéti kamatügyek  5  - 

 A204  Decentralizált támogatások felhasználása  10  - 

 A205  Fejlesztési alapterv  10  - 

 A206  Feladatmutatókhoz kapcsolódó állami hozzájárulás előirányzata, 

visszaigénylés 

 10  - 

 A207  Feladatmutató-növekedés miatti pótigény  5  - 

 A208  Intézményi térítési díjak megállapítása, elengedése (egészségügyi, 

gyermekjóléti, művelődési, nevelési-oktatási, szociális) 

 5  - 

 A209  Kötvény-, részvénykibocsátás (lejárat után)  5  - 

 A210  Különféle célú pénzalapok, közműfejlesztési hozzájárulás visszatérítés  10  - 

 A211  Pénzügyi szabálysértések, bírságok  5  - 

 A212  Mezőőri járulék kivetése  5  - 
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B) EGÉSZSÉGÜGYI IGAZGATÁS 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 B101  Egészségügyi alapellátás helyzetfelmérése és megszervezése  NS  15 

 B102  Egészségügyi fejlesztési koncepció előkészítési iratai  5  - 

 B103  Egészségügyi szűrővizsgálatok megszervezése  2  - 

 B104  Iskola-egészségügyi szolgálat szervezése  NS  15 

 B105  Körzeti egészségügyi, háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, 

gyógyszerészi, védőnői, ügyeleti ellátás megszervezése 

 NS  15 

 B106  Foglalkozás-egészségügyi ellátás megszervezése  10  - 

 B107  Egészségügyi ellátást támogató pályázatok  10  - 

 B108  Rehabilitációs Bizottság iratai  10  - 

 B109  Finanszírozási szerződés a Regionális Egészségbiztosítási Pénztárral 

(lejárat után) 

 10  - 

 B110  Gyógyszertár felállításának kezdeményezése és véleményezése  5  - 

 B111  Egészségügyi szolgáltatások ÁNTSZ-től érkezett engedélyek (lejárat 

után) 

 2  - 

 B112  Betegek panaszügyei, betegjogi képviselő észrevételei  2  - 

 B113  Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, gyógyszerészi, védőnői, 

ügyeleti pályázatok, szerződések (lejárat után) 

 5  - 

 B114  Háziorvosoknál bejelentkezett biztosítottakról havi jelentés  2  - 

 B115  Ifjúsági orvos (iskolaorvos) kijelölése (középfokú oktatási 

intézményekben) 

 5  - 

 B116  Járványügyi intézkedések  10  - 

 B117  Köztisztasági és településtisztasági feladatok  10  - 

 B118  Egészségügyi ellátásra való jogosultsági ügyek  30  - 

 B119  Betegellátási díj (külföldi állampolgárok, nem biztosított magyar 

állampolgárok ügyei) 

 5  - 

 B120  Nyilvántartás a bejelentett biztosítottakról  10  - 

 B121  Társadalombiztosítási járulékügyek  75  - 

 B122  Szenvedélybetegek (alkohol- és kábítószer-használók, egyéb 

függőségben szenvedők) kötelező gondozásba vétele 

 30  - 

 B123  Házi szakápolási szolgálat, járó- és fekvőbeteg-szakellátás, óraszám, 

ügyeletek 

 NS  15 

 B124  Bölcsődék működésével kapcsolatos iratok  NS  15 

 B125  Gyógyhely, gyógyfürdőintézmény, kitermelt ásványvíz, gyógyvíz, 

gyógyiszap és gyógyforrástermék törzskönyvi adatai változásának 

bejelentése 

 5  - 

 B126  Gyógyiszap és gyógyforrástermék kitermelésének, kezelésének és 

forgalmazásának engedélyezése 

 NS  15 

 B127  Rágcsálómentesítés, szúnyoggyérítés, rovarirtás  2  - 
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C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 C101  Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatások és 

szakosított ellátási formák megszervezése 

 NS  15 

 C102  Személyes gondoskodás körébe tartozó alapszolgáltatást, szakosított 

ellátásokat biztosító intézmény vagy vállalkozás működésének 

engedélyezése, ellenőrzése, nyilvántartása 

 NS  HN 

 C103  Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális alapszolgáltatási 

ügyek 

 2  - 

 C104  Személyes gondoskodás körébe tartozó szakosított ellátást 

igénybevevők ügyei 

 2  - 

 C105  Személyes gondoskodás körébe tartozó szociális szolgáltatásokhoz 

jövedelemigazolás kiállítása 

 2  - 

 C106  Szociális ellátást támogató pályázatok  10  - 

 C107  Szerződés a szociális feladatok átvállalásáról  NS  15 

 C108  Szociálpolitikai kerekasztal működésével kapcsolatos iratok  5  - 

 C109  Szociális szakértői bizottság működésével kapcsolatos iratok  5  - 

 C110  Helyi rendeletben szabályozott rendszeres segélyek  5  - 

 C111  Helyi rendeletben szabályozott átmeneti ellátások  2  - 

 C112  Szociális ellátásra jogosultak, rendszeres segélyben részesülők, 

gondozottak nyilvántartása 

 NS  HN 

 C113  Ápolási, gondozási díj, szülőtartás megállapítása  75  - 

 C114  Elutasított ápolási, gondozási díj, segély, járadék kérelmek  1  - 

 C115  Átmeneti segélyezés  2  - 

 C116  Árvízkárosultak állami támogatása  5  - 

 C117  Hadigondozási, nemzeti gondozási ügyek  30  - 

 C118  Hadigondozottak, nemzeti gondozottak nyilvántartása  NS  HN 

 C119  Hajléktalanok segélyezése, ellátása  2  - 

 C120  Időskorúak járadékának nyilvántartása  NS  HN 

 C121  Időskorúak járadékügyei  10  - 

 C122  Közgyógyellátásban részesülők nyilvántartása  NS  HN 

 C123  Közgyógyellátási ügyek (lejárat után)  5  - 

 C124  Közüzemi kompenzációs ügyek, lakbér-hozzájárulás  2  - 

 C125  Lakásfenntartási támogatási ügyek  2  - 

 C126  Aktív korúak ellátása  10  - 

 C127  Rendszeres ellátásból történő előleg kifizetése  2  - 

 C128  Temetési segély  2  - 

 C129  Krízishelyzetbe került személyek támogatása  5  - 

 C130  Gyógyszersegély, gyógyászatisegédeszköz-támogatás  2  - 

 C131  Szociális kölcsön egyedi ügyek (lejárat után)  5  - 

 C132  Adósságkezelési szolgáltatás (lakhatást segítő ellátás, 

adósságcsökkentési támogatás) 

 2  - 

 C133  Nyugdíjasházi elhelyezés  5  - 

 C134  Köztemetés  25  - 

 C135  Megváltozott munkaképességű dolgozók ügyei  10  - 

 C136  Segítséggel élők érdekvédelme, támogatása, közlekedési kedvezményei  10  - 

 C137  Személyi térítési díj megállapítása  10  - 

 C138  Gondozási szükséglet vizsgálata  15  - 

 C139  Behajtás, végrehajtás kezdeményezésével kapcsolatos ügyek (pl. 

gondozási díj) 

 30  - 

 C140  Helyi utazási támogatás megállapítása  5  - 

 C141  „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” hitelprogramhoz kapcsolódó 

szociális támogatás 

 NS  HN 

 C142  Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság szociális rászorultsági 

alapon 

 5  - 
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 C143  Életkezdési támogatás iratai  5  - 

 C144  Társhatósági megkeresések (idegen környezettanulmány, igazolások)  2  - 

E) KÖRNYEZETVÉDELMI, ÉPÍTÉSI ÜGYEK, TELEPÜLÉSRENDEZÉS, 

TERÜLETRENDEZÉS ÉS KOMMUNÁLIS IGAZGATÁS 

E.1. Környezet- és természetvédelem 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 E101  Helyi természeti érték védetté nyilvánítása  NS  15 

 E102  Környezet- és természetvédelmi hatósági feladatok  10  - 

 E103  Környezet- és természetvédelmi program  NS  15 

 E104  Környezet- és természetvédelmi program végrehajtása, akcióprogramok  5  - 

 E105  Környezetvédelmi hatásvizsgálati eszközök telepítése  2  - 

 E106  Környezetvédelmi hatásvizsgálati tanulmány  NS  15 

 E107  A helyi természeti területek védetté nyilvánításával kapcsolatos ügyek  NS  15 

 E108  Védetté nyilvánított területek és védett természeti területek 

hasznosításának, kezelésének ügyei 

 5  - 

 E109  Légszennyezési, zaj- és természetvédelmi, egyéb környezetvédelmi 

ellenőrzés és bírság 

 5  - 

 E110  Légszennyezési vizsgálatok, mérések  NS  15 

 E111  Légszennyező források nyilvántartása  NS  HN 

 E112  Levegőtisztaság-védelmi (rendkívüli) intézkedési terv (füstköd-

riadóterv) 

 NS  15 

 E113  Lakóhelyi környezet állapotfelmérése  NS  15 

 E114  Szolgáltató tevékenységet ellátó üzemi építmény energiahordozó- 

és/vagy üzemmódváltásra kötelezése, tevékenységének korlátozása, 

felfüggesztése, illetőleg feloldása 

 10  - 

 E115  Környezetvédelmi alappal, célelőirányzattal kapcsolatos ügyek  10  - 

 E116  Zaj- és rezgésvédelmi szempontból fokozottan védett övezet kijelölése  30  - 

 E117  Stratégiai zajtérkép, ezzel összefüggő intézkedési terv  30  - 

 E118  Szolgáltató tevékenységet ellátók zajkibocsátással kapcsolatos 

ügyintézése 

 5  - 

E.2. Építésügyek, településrendezés, területrendezés 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 E201  Helyi építészeti örökség védetté nyilvánítása és megszüntetése  NS  15 

 E202  Helyi építészeti örökség védelmének biztosítása (fenntartás, fejlesztés, 

őrzés, védett épületek támogatása stb.) 

 5  - 

 E203  Kulturális örökség védelmével kapcsolatos önkormányzati feladatok 

(pl. régészeti lelőhelyek védetté nyilvánításával összefüggésben 

hirdetmény elhelyezés, mentő feltárás, elővásárlási jog gyakorlása stb.) 

 75  - 

 E204  Településfejlesztési menedzsment ügyek, pályázatok  10  - 

 E205  Városrehabilitáció ügyei (program, pályázatok, megállapodások stb.)  NS  15 

 E206  Építészeti-műszaki tervtanács iratai (a tanácsot működtető 

önkormányzatnál) 

 NS  15 

 E207  Átnézeti nyilvántartási térkép, földmérési alaptérkép  NS  HN 

 E208  Bontási, építési, összevont építésügyi hatósági, egyszerűsített építési, 

használatbavételi, fennmaradási engedély; szabálytalanságot feltáró 

építésügyi hatósági ellenőrzés, építésügyi, eljárási bírság, bontási, 

átépítési kötelezés 

 NS  15 

 E209  Szabálytalanságot fel nem táró ellenőrzések  2  - 

 E210  Felvonóval, illetve mozgólépcsővel kapcsolatos építésügyi hatósági  5  - 
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engedélyek, kötelezések 

 E211  Egyéb építésügyi hatósági kötelezési ügyek  5  - 

 E212  Építési, telekalakítási és -változtatási tilalom  5  - 

 E213  Elvi építési engedély  5  - 

 E214  Építésügyi, településrendezési nyilvántartások  NS  HN 

 E215  Bejelentés alapján végezhető építési tevékenységek  10  - 

 E216  Pincebeomlások, támfal, partfal által veszélyeztetett területek felmérése  NS  15 

 E217  Település-, területfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi 

építési szabályzat 

 NS  15 

 E218  Telekrendezés (telekalakítás, telekegyesítés, telekfelosztás, telekhatár-

rendezés stb.) 

 NS  15 

 E219  Építésügyi hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, 

adatszolgáltatás, tájékoztatások 

 2  - 

 E220  Más hatóság eljárásában szakhatóságként való közreműködés  15  - 

 E221  Elővásárlási jog  NS  15 

 E222  Útépítési és közművesítés hozzájárulás  NS  15 

 E223  Területrendezési hatósági eljárások  15  - 

 E224  Vis maior ügyek  5  - 

 E225  Repülőterek zajgátló védőövezetének kialakítása  10  - 

E.3. Kommunális ügyek 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 E301  Hulladéklerakó-helyek (szilárd, állati eredetű, folyékony) kijelölése, 

létesítése, hulladékkezelési szerződések, hulladékgazdálkodási program 

 NS  15 

 E302  Közcélú ártalmatlanító telep létesítése  NS  15 

 E303  Kéményseprő-ipari szolgáltatás ügyei  15  - 

 E304  Zöldterületek létesítése, fenntartása (parkok, játszóterek)  NS  15 

 E305  Energiagazdálkodás, szélerőmű létesítése  NS  15 

 E306  Köztemetők létesítése, lezárása, megszüntetése, nyilvántartásai, 

térképei, újbóli használatba vétele 

 NS  HN 

 E307  Sírboltkönyv, síremlékek és sírboltok terve  NS  HN 

 E308  Sírnyitási, exhumálási engedély  2  - 

 E309  Temetők fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos hatósági ügyek  10  - 

 E310  Hozzájárulás temetkezési szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet 

alapításához 

 5  - 

 E311  Temetkezési szolgáltatás ellátásához telephely létesítésének 

engedélyezése, telephelyek ellenőrzése 

 15  - 

 E312  Halotthamvasztó létesítése, megszüntetése  NS  15 

 E313  Hulladékká vált járművek ügyei, gépjármű elszállítási és értékesítési 

ügyek 

 5  - 

 E214  Közműfejlesztés, ingatlanok közműellátása, közműfejlesztési 

hozzájárulás visszafizetésének ügyei 

 NS  15 

 E315  Közterületi felújítás, karbantartás, hibaelhárítás  5  - 

 E316  Közterület tisztán tartása, felügyelete, hulladék elhelyezése, gyűjtése, 

szállítása, hulladékártalmatlanítás, hulladék-újrahasznosítás, 

hulladékgazdálkodási bírság ügyek 

 5  - 
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F) KÖZLEKEDÉS ÉS HÍRKÖZLÉSI IGAZGATÁS 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 F101  Közutak, helyi vasutak műszaki, minőségi, baleseti, forgalmi adatainak, 

valamint forgalmi rendjét meghatározó jelzéseinek nyilvántartása 

 NS  HN 

 F102  Közutak, helyi vasutak tisztán tartása, síkosság elleni védekezés  2  - 

 F103  Közterület-foglalási, -használati megállapodások és díjak  5  - 

 F104  Közterület-bontási hozzájárulás  5  - 

 F105  Külterületi közút, helyi vasút menti építmény elhelyezési és 

nyersanyag-kitermelési hozzájárulás 

 5  - 

 F106  Külterületi közút, helyi vasút menti fakivágási és ültetési hozzájárulás  5  - 

 F107  Belterületi közútkezelői hozzájárulások  5  - 

 F108  Közutak, helyi vasutak, járdák, gépkocsibehajtók, gyalogutak, 

kerékpárutak építése, forgalomba helyezése, megszüntetése 

 NS  15 

 F109  Közúton, helyi vasúton történő építési munkákhoz való hozzájárulás  2  - 

 F110  Vasúti átkelőhelyek, gépkocsibehajtók, gyalogutak, járdák, 

kerékpárutak, közutak fenntartása, parkolók kialakítása, fenntartása 

 10  - 

 F111  Egyéb közútkezelői hozzájárulás  1  - 

 F112  Utcabútorok, utcanévtáblák, házszámtáblák kihelyezése, karbantartása, 

javítása 

 5  - 

 F113  Repülőtér létesítésének és megszüntetésének véleményezése  5  - 

 F114  Kikötők, (közforgalmú) kompok és révek létesítése  NS  15 

 F115  Közforgalmú kikötők, kompok, révek működtetése  10  - 

 F116  Hidak, aluljárók és felüljárók létesítése  NS  15 

 F117  Hidak, aluljárók és felüljárók működtetése  10  - 

 F118  Hídtörzskönyv  NS  HN 

 F119  Közvilágítási berendezés létesítése  NS  15 

 F120  Közvilágítási berendezés működtetése  10  - 

 F121  Forgalomszabályozás, forgalomtechnika  5  - 

 F122  Helyi tömegközlekedés fejlesztési koncepciója  NS  15 

 F123  Helyi közforgalmú vasúti társasággal kapcsolatos ügyek  10  - 

 F124  Hatósági árak megállapítása (helyi tömegközlekedés, taxi, vasút), 

menetrend 

 5  - 

 F125  Helyi tömegközlekedési pályázat  10  - 

 F126  Postai, távközlő, elektromos, valamint más nagyfrekvenciás jelet vagy 

mellékhatást keltő berendezések létesítése, üzemeltetése, rongálása, 

hírközlési szabálysértések 

 10  - 

 F127  Távközlési és egyéb nyomvonaljellegű építmények létesítéséhez való 

hozzájárulás 

 NS  15 

 F128  Útellenőri szolgálat megszervezése  5  - 

 F129  Útvonalengedélyek  1  - 

 F130  Parkolási, eseti behajtási, egyéb eseti közlekedési engedély  2  - 

 F131  Közlekedési kártérítések  5  - 

 F132  Kerékbilincs alkalmazásának ügyei  2  - 

 F133  Behajtási engedélyek  2  - 
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G) VÍZÜGYI IGAZGATÁS 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 G101  Árvíz és belvízzel, helyi vízkárelhárítással kapcsolatos operatív ügyek  5  - 

 G102  Árvíz- és belvíz-védekezési terv  NS  15 

 G103  Védművek létesítése és fejlesztése  NS  15 

 G104  Védművek működtetése  5  - 

 G105  Patakok, csatornák áradásai elleni védekezés, csapadékvíz-elvezetés  NS  15 

 G106  Vízi közüzemi tevékenység koncepciója, vízrendezési programok  NS  15 

 G107  Ivóvíz, szennyvízdíjak megállapítása  10  - 

 G108  Közműves vízszolgáltatási korlátozási terv, vízkorlátozás ügyei  5  - 

 G109  Vízjogi létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedély  NS  HN 

 G110  Ivóvíz-, szennyvíztisztító berendezés létesítésének engedélyezése  NS  15 

 G111  Ivóvíz-, szennyvízhálózat, csapadékcsatorna-hálózat létesítése, 

üzemeltetőjének kijelölése 

 NS  15 

 G112  Ivóvíz-, szennyvízhálózat, csapadékcsatorna-hálózat üzemeltetése  5  - 

 G113  Ivóvíz-, szennyvíz-, csapadékcsatorna-törzshálózatra történő 

csatlakozás elrendelése 

 15  - 

 G114  Vízmérőhely, tisztítóakna ügyei  15  - 

 G115  Közkifolyókkal, tűzcsapokkal kapcsolatos ügyek  2  - 

 G116  Kutak létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedélye  NS  15 

 G117  A szolgáltató hozzájárulása nélkül végzett bekötés, a bekötéssel 

összefüggő építmény, berendezés, felszerelés elbontására, illetőleg 

leszerelésére, átalakítására, utólagos szolgáltatói jóváhagyás 

beszerzésére kötelezési ügyek 

 5  - 

 G118  Vízvezetési és szennyvízelvezetési szolgalmi ügyek  5  - 

 G119  A házi és a csatlakozó víziközmű hálózaton észlelt hibák kijavítására, 

illetve az előírásoktól eltérő víziközmű-használat megszüntetésére 

kötelezés 

 2  - 

 G120  Azonos telken több ívóvízbekötő vezeték létesítése  2  - 

 G121  Víziközmű-használattal kapcsolatos iratok  NS  15 

 G122  Víziközmű-társulat, érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos iratok  15  - 

 G123  Vizek és vízi létesítmények nyilvántartása  NS  HN 

 G124  Adatszolgáltatás a vízgazdálkodási feladatok ellátásához  NS  15 

 G125  Közműfejlesztési támogatáshoz kapcsolódó iratok  15  - 

 G126  Talajterhelési ügyek  5  - 

 G127  Vízszennyezési, vízvédelmi és csatornabírság ügyek  5  - 

 G128  Folyékonyhulladék-bebocsátási pontok kijelölése  15  - 

 G129  Vízi állással kapcsolatos ügyek  2  - 
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H) ÖNKORMÁNYZATI, IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI IGAZGATÁS 

H.1. Anyakönyvi és állampolgársági ügyek 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 H101  Állampolgársági eskü jegyzőkönyv  NS  HN 

 H102  Állampolgársági egyéb ügyek  2  - 

 H103  Anyakönyv (születési, házassági, bejegyzett élettársi, halotti) és 

anyakönyvi névmutató 

 NS  HN 

 H104  Anyakönyvi alapirat (születési, házassági, bejegyzett élettársi, halotti 

utólagos bejegyzések alapiratai) 

 NS  HN 

 H105  Anyakönyvi okirat kiállítása iránti kérelem, belföldi és külföldi 

jogsegély iránti kérelem, anyakönyvi kivonat átvételi elismervénye, 

anyakönyvi adatszolgáltatás iratai, anyakönyvbe történő betekintés iratai  

 5  - 

 H106  Családi jogállás rendezésével kapcsolatos iratok  NS  HN 

 H107  Családi események polgári szertartása  2  - 

 H108  Nyilvántartás az apa adatai nélkül anyakönyvezett születésekről  NS  HN 

 H109  Nyilvántartás a helyi anyakönyvvezetői megbízásokról és 

jogosultságokról, valamint a helyettesítésekkel kapcsolatos iratok 

 NS  HN 

 H110  Anyakönyvi Szolgáltató Rendszer működésével kapcsolatos egyéb 

ügyek 

 10  - 

 H111  Anyakönyvi események egyeztetése  5  - 

 H112  Hazai anyakönyvezési kérelem, névváltoztatási kérelem 

felterjesztésével, továbbá házassági névmódosítási kérelem áttételével 

kapcsolatos iratok 

 2  - 

 H113  Külföldön történő házasságkötéshez, bejegyzett élettársi kapcsolat 

létesítéséhez szükséges tanúsítvány kiállításával kapcsolatos iratok 

 5  - 

 H114  30 napos várakozási idő alóli felmentés házasságkötéseknél  5  - 

H.2. Okmányirodák feladatkörébe utalt ügyek, a polgárok személyi adatainak, lakcímének nyilvántartása 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 H201  Adategyeztetés  5  - 

 H202  A nyilvántartás alapjául szolgáló alapiratok, értesítések, nyilatkozatok  5  - 

 H203  Adatszolgáltatási nyilvántartás  5  - 

 H204  Adatszolgáltatással kapcsolatos ügyek (beadványok, kérelmek, 

megkeresések, átiratok, adatszolgáltatási bizonylatok) 

 5  - 

 H205  Az online nyilvántartásból (Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala által) közölt nyilvántartási adatok 

 5  - 

 H206  A harmadik országbeli állampolgárok (letelepedett, bevándorolt 

jogállású) nyilvántartásba vételével kapcsolatos jegyzőkönyvek 

 5  - 

 H207  A személyiadat- és lakcímnyilvántartás manuális (kartonos) 

állományának történeti adatai, a lecserélt nyilvántartó kartonok 

 15  - 

 H208  Személyi azonosító kiadásával, módosításával és visszavonásával 

kapcsolatos iratok 

 15  - 

 H209  Lakcímbejelentéssel kapcsolatos ügyek (elutasítás, lakcímrendezés, be- 

és kijelentkezésre felszólítás, lakcím fiktívvé nyilvánítása, hivatalból 

érvénytelenítése) 

 5  - 

 H210  Menekültek nyilvántartásba vételével kapcsolatos jegyzőkönyvek  5  - 

 H211  Címnyilvántartással kapcsolatos ügyek  15  - 

 H212  Érvénytelen, személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági 

igazolványok, valamint az azzal egy tekintet alá eső okmányok 

 2  - 

 H213  A járműnyilvántartásba bejegyzett adatváltozások tényét megalapozó, 

ügyintézés során keletkezett iratok Okmánytárba történő 

felterjesztésekor keletkezett „JÁROK iktató-ív” másolati példánya 

 20  - 
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 H214  Az ideiglenes rendszámtábla (Z-, E-, P-, M-) kiadásával, 

visszavonásával, adatváltozás bejelentésével, az ideiglenes forgalomban 

tartási engedéllyel kapcsolatos iratok  

(a rendszámtábla használatára jogosító engedély érvényességének 

megszűnését követően) 

 5  - 

 H215  A jármű okmányokkal, illetve rendszámtáblák selejtezésével 

kapcsolatos jegyzőkönyv első példánya 

 NS  HN 

 H216  Az ideiglenes és nemzetközi vezetői engedély kiadása  5  - 

 H217  A vezetői engedélyek kiadásával, cseréjével, pótlásával stb. összefüggő 

iratok 

 5  - 

 H218  A hivatalból, illetve kérelemre indult, de hivatalból folytatott 

közlekedési igazgatási ügyek iratai (a jármű ismételt forgalomba 

helyezését, illetve a visszavont, bevont vezetői engedély visszaadását 

követően)  

 5  - 

 H219  Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványaival kapcsolatos ügyek 

(kiadás, csere, pótlás, visszavonás, selejtezés stb.) 

 10  - 

 H220  Útlevéligénylés iratai  2  - 

 H221  Határátlépési engedélyek  1  - 

 H222  Vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos ügyek (kiadás, visszavonás, 

adatváltozás, selejtezés, pótlás, csere stb.) 

 75  - 

 H223  Vállalkozói engedélyek nyilvántartása  NS  HN 

 H224  Ügyfélkapu-regisztráció nyugtája  5  - 

 H225  Személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és/vagy 

személyazonosító igazolvány kiadásának megtagadása 

 5  - 

 H226  Személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és/vagy 

személyazonosító igazolvány cseréje, elvesztése, eltulajdonítása, 

megsemmisülése, találása és pótlása 

 5  - 

 H227  Személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és/vagy 

személyazonosító igazolvány bevonása, visszavonása 

 5  - 

 H228  Személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és/vagy 

személyazonosító igazolvány kiadásával kapcsolatos, az eljáró 

hatóságnál keletkezett, máshová nem sorolt iratok 

 5  - 

 H229  Helyben megsemmisítendő okmányok selejtezési jegyzőkönyve  NS  HN 

 H230  Okmánytári anyagok felterjesztése  2  - 

H.3. A Választásokkal kapcsolatos ügyek 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 H301  Választási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek) 

első eredeti példánya 

 NS  #90 nap 

 H302  Választási jegyzőkönyvek (szavazóköri és eredményjegyzőkönyvek) 

második eredeti példánya 

 NS  5 

 H303  Szavazókörök, helyi önkormányzati választókerületek megállapítása  NS  15 

 H304  Választási szervek (választási irodák, választási bizottságok) 

létrehozása és tevékenysége 

 NS  15 

 H305  Választások lebonyolításával kapcsolatos kisebb jelentőségű ügyek  5  - 

 H306  Népszavazás, népi kezdeményezés iratai  NS  15 

 H307  Választójogosultság nyilvántartásával kapcsolatos ügyek (kifogás, 

felvételi kérelem, igazolás stb) 

 5  - 

 # A jegyzőkönyvek első példányának illetékes levéltárba történő átadása érdekében a külön jogszabályi 

előírások alapján kell intézkedni. 

H.4. Rendőrségi ügyek 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 
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 H401  Rendőrfőkapitány, rendőrkapitány és rendőrőrs vezetője kinevezésének 

véleményezése, felmentésről szóló tájékoztatás 

 10  - 

 H402  Rendőrkapitányság, rendőrőrs, körzeti megbízotti állomás létesítésének, 

megszüntetésének véleményezése 

 10  - 

 H403  Rendőrségi munkával kapcsolatos észrevételek  2  - 

 H404  Együttműködési szerződés a rendőri feladatok ellátásának segítésére, 

támogatására, bűnmegelőzési önkormányzati feladatok 

 10  - 

 H405  Polgárőrség megalakítása  NS  15 

 H406  Bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság létrehozásával, működésével 

kapcsolatos iratok 

 5  - 

H.5. Tűzoltósággal kapcsolatos ügyek 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 H501  Fenntartási, fejlesztési és működési ügyek  10  - 

 H502  Hivatásos önkormányzati tűzoltóság alapítása, átszervezése, 

megszüntetése 

 NS  15 

 H503  Önkéntes tűzoltóság alapítása, működési területének megállapítása  NS  15 

 H504  Tűz- és műszaki mentés jelzés, oltóvíz-nyerés ügyei  5  - 

 H505  Tűzvédelmi kötelezettség megállapítása  NS  15 

 H506  Tűzszerészeti mentesítés  5  - 

 H507  Tűzoltók képzésével, továbbképzésével kapcsolatos iratok  10  - 

 H508  Önkéntes tűzoltó jövedelmének megtérítése, kár megtérítése, 

kártalanítás 

 5  - 

 H509  Készenléti szolgálatot, tűzoltás irányítását ellátó tagok részére élet- és 

balesetbiztosítás megkötése 

 5  - 

 H510  Tűzvédelmi kötelezettség megsértése miatti tevékenységtől eltiltás  2  - 

 H511  Lakosság tűzvédelmi felvilágosítása  5  - 

H.6. Menedékjogi ügyek 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 H601  Együttműködés a menekültügyi szervekkel  15  - 

 H602  A menekült, az oltalmazott, valamint a menedékes ellátása és 

támogatása 

 15  - 

 H603  Támogatásra jogosult menekültek, menedékesek, oltalmazottak 

adatainak nyilvántartása 

 15  - 

H.7. Igazságügyi igazgatás 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 H701  Bírósági ülnökök jelölése, megválasztása és visszahívása  5  - 

 H702  Birtokvédelmi ügyek  5  - 

 H703  Egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése  NS  15 

 H704  Eltartási szerződési ügyek (lejárat után)  5  - 

 H705  Közalapítvány létrehozása  NS  15 

H.8. Egyéb igazgatási ügyek 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 H801  Címerhasználat, névhasználat, turisztikai logó engedélyezése, zászló 

(lobogó) kitűzésével kapcsolatos iratok 

 5  - 

 H802  Hagyatéki ügyek  NS  HN 

 H803  Hatósági bizonyítványok, igazolások, adatkérés, adatszolgáltatás  5  - 
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 H804  Jelzálogügyek (lejárat után)  5  - 

 H805  Szabálysértési ügyek, helyszíni bírságolás  5  - 

 H806  Fel nem robbant lövedékek, rendkívüli események (bombariadó stb.) 

bejelentése, helyszíni mentesítése 

 5  - 

 H807  Talált tárgyak ügyei  1  - 

 H808  Utcanévváltozások, házszámrendezés  NS  15 

 H809  Ingatlanforgalom (elidegenítési tilalom elrendelése, törlése)  5  - 

 H810  Tolmács és szakfordító igazolvány kiadása  5  - 

 H811  Tolmács és szakfordítói nyilvántartás  NS  HN 

 H812  Hirdetmények (ingatlan bérleti, vételi ajánlat, haszonbérlet is) 

kifüggesztéséről igazolás 

 2  - 

 H813  Külföldiek ingatlanszerzésével kapcsolatos nyilatkozatok  5  - 

 H814  Ingatlanközvetítői, ingatlanvagyon-értékelő és közvetítői névjegyzék 

vezetése 

 NS  HN 

 H815  Közüzemi fogyasztók szerződéséhez kapcsolódó ügyek 

(szerződéskötés, -szegés stb.) 

 5  - 

 H816  Tűzijáték engedélyezése  2  - 
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I) LAKÁSÜGYEK 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 I101  Önkormányzati bérlakásra várók ügyei, névjegyzéke  15  - 

 I102  Bérlakások nyilvántartása  NS  HN 

 I103  Jogcím nélküli lakáshasználat  5  - 

 I104  Lakásbérleti szerződés, lakáscsere, lakáshasznosítás (lejárat után), 

lakásbérleti szerződés megszűnése 

 5  - 

 I105  Lakás- és helyiségbérleti díjtartozás  5  - 

 I106  Társasházak alapítása, elidegenítés  NS  15 

 I107  Társasház-felújítási ügyek és társasház-felújítási pályázatok, 

társasházak operatív ügyei 

 10  - 

 I108  Önkényes lakásfoglalási ügyek  5  - 

 I109  Helyiség-, garázsbérleti, -elidegenítési szerződés, helyiséggazdálkodási 

ügyek (lejárat után) 

 5  - 

 I110  Első lakáshoz jutás, lakásépítés, lakásvásárlás, egyéb lakáscélú 

támogatás egyedi ügyek (lejárat után) 

 15  - 

 I111  Lakásfelújítási, karbantartási támogatás  15  - 

 I112  Lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos iratok (ingatlan-

nyilvántartásba jelzálog, elidegenítési és terhelési tilalom 

bejegyeztetése, törlése, újabb lakásra való átjegyzése iránti kérelem, 

kedvezmény- és adó-visszatérítési támogatás visszafizetésével 

kapcsolatos kötelezettség felfüggesztése, a felfüggesztés megszüntetése, 

döntésekről és intézkedésekről adatszolgáltatás stb.) 

 NS  15 

 I113  Jegyzői igazolás lakásépítési kedvezményhez, pénzintézeti hitelhez  5  - 

 I114  Nyilvántartásba nem vett, elutasított kérelmek  5  - 
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J) GYERMEKVÉDELMI ÉS GYÁMÜGYI IGAZGATÁS 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 J101  Szülő adatai nélkül anyakönyvezett gyermekek nyilvántartása  NS  HN 

 J102  Családi jogállás rendezésével, az apai, anyai elismeréssel, a képzelt 

szülők, a képzelt apa és anya megállapításával kapcsolatos ügyek 

 75  - 

 J103  Gyámhatósági és gyermekvédelmi munka szakmai, felügyeleti 

ellenőrzése (éves értékelés) 

 NS  15 

 J104  Gyámsági és gondnoksági egyedi ügyek  75  - 

 J105  Gyámság és gondnokság alatt állók nyilvántartása  NS  HN 

 J106  Kapcsolattartási ügyek  5  - 

 J107  Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyoni érdekvédelmével 

kapcsolatos ügyek 

 75  - 

 J108  Ügygondnok, eseti gondnokok (méhmagzat gondnoka stb.) kirendelése  75  - 

 J109  Helyettes szülői hálózat megszervezése  75  - 

 J110  Nevelőszülői hálózat működésével kapcsolatos ügyek  6  - 

 J111  Nyilvántartás az átmeneti és tartósan nevelésbe vett gyermekekről  NS  HN 

 J112  Nyilvántartás az ideiglenes hatállyal elhelyezett gyermekekről  NS  HN 

 J113  Örökbefogadási ügyek  NS  30 

 J114  Örökbefogadási alkalmasság megállapítása  5  - 

 J115  Szülői felügyelettel kapcsolatos ügyek  30  - 

 J116  Kiskorúak és gondnokság alatt állók vagyonának nyilvántartása  NS  HN 

 J117  Gyermektartásdíj megelőlegezésére vonatkozó ügyek  10  - 

 J118  Utógondozási ügyek  5  - 

 J119  Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatások engedélyezése, 

engedély módosítása, ellenőrzése, visszavonása 

 NS  15 

 J120  Gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást végző személyek, 

szervezetek nyilvántartása 

 NS  HN 

 J121  Gyermekjóléti alapellátásra való jogosultsági egyedi ügyek  10  - 

 J122  Védelembe vett gyermekek nyilvántartása  NS  HN 

 J123  Kiskorúak gyermekvédelmi gondoskodásával kapcsolatos ügyek 

(védelembe vétel, ideiglenes hatályú elhelyezés, átmeneti és tartós 

nevelésbe vétel, családba fogadás, nevelési felügyelet elrendelése, 

lefolytatása, felülvizsgálata, megszüntetése) 

 25  - 

 J124  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  2  - 

 J125  Gyermekvédelmi kedvezmény nyilvántartása  NS  HN 

 J126  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  2  - 

 J127  Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás  2  - 

 J128  Gyermekvédelmi, gyermekjóléti ellátásra való jogosultság 

nyilvántartása 

 NS  HN 

 J129  Otthonteremtési támogatás  30  - 

 J130  Személyes gondoskodás körébe tartozó gyermekvédelmi szakellátások  5  - 

 J131  Óvodáztatási támogatás megállapítása  5  - 

 J132  Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyilvántartása  NS  HN 

 J133  Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére kiadott igazolások  5  - 

 J134  Gyermekvédelmi intézkedést valószínűsítő lakossági vagy 

jelzőrendszeri jelzések 

 2  - 

 J135  Más hatóság megkeresésére készített környezettanulmányok, egyéb 

társhatósági megkeresések 

 2  - 

 J136  Kiskorú házasságkötésének engedélyezése  5  - 

 J137  Nyilvántartás a gyámhivatal által megállapított és folyósított pénzbeli 

ellátásról 

 NS  HN 
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K) IPARI IGAZGATÁS 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 K101  Atomerőmű, veszélyes ipari üzemek biztonsági, veszélyességi 

övezetének megállapítása 

 75  - 

 K102  Energiaellátási tanulmány  NS  15 

 K103  Földalatti tárolótérségek nyilvántartása  NS  HN 

 K104  Gazdasági érdek-képviseleti jogok gyakorlása  NS  15 

 K105  Telepengedélyezési eljárások, bejelentésköteles tevékenységek 

folytatásának bejelentése; telepengedélyhez, illetve bejelentéshez kötött 

tevékenységek folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei 

 10  - 

 K106  Telepengedélyek, bejelentésköteles tevékenységek, nyilvántartása  NS  15 

 K107  Veszélyes folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítési, 

használatbavételi és javítási engedélyezési eljárása 

 5  - 

 K108  Törzsvezetékek létesítése és vezetékjogi engedélyezési eljárása  5  - 

 K109  Gázfogyasztó kötelezése, felhasználási helyre való bejutás elrendelése  3  - 

 K110  Felhasználási helyre való bejutás elrendelése, információkérés a 

távhőszolgáltatótól 

 3  - 

 K111  Távhőtermelő, távhőszolgáltató létesítménnyel kapcsolatos iratok 

(működési engedély, üzletszabályzat jóváhagyása, tevékenység 

ellenőrzése stb.) 

 NS  15 
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L) KERESKEDELMI IGAZGATÁS, TURISZTIKA 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 L101  Turisztikai értékek feltárása, bemutatása, fejlesztési koncepció, 

fejlesztések, tanulmányok 

 NS  15 

 L102  Turisztikai hivatal működtetése, turisztikai tervek, kapcsolódó operatív 

ügyek 

 10  - 

 L103  Turisztikai marketing, turisztikai rendezvények szervezése  2  - 

 L104  Turisztikai témájú pályázatok  10  - 

 L105  Turistatájékoztató berendezések, információs eszközök telepítése, 

fejlesztése, karbantartása 

 2  - 

 L106  Szálláshely-üzemeltetési engedély kiadása, a tevékenység folytatásának 

ellenőrzése és annak jogkövetkezményei 

 10  - 

 L107  Szálláshelyek, szálláshely-szolgáltatók nyilvántartása  NS  HN 

 L108  Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely szolgáltatás 

végzésének bejelentése, a tevékenység folytatásának ellenőrzése és 

annak jogkövetkezményei 

 10  - 

 L109  Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek nyilvántartása  NS  HN 

 L110  Vásár, piac rendezésének engedélyezése, bevásárlóközpont 

üzemeltetésének bejelentése, adatváltozások bejelentése, tevékenység 

folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei 

 10  - 

 L111  Vásár, piac és bevásárlóközpontok nyilvántartása  NS  HN 

 L112  Működési engedély köteles kereskedelmi tevékenység folytatásának 

engedélyezése, bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység 

folytatásának bejelentése, adatváltozások bejelentése, tevékenység 

folytatásának ellenőrzése és annak jogkövetkezményei 

 10  - 

 L113  Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása, 

működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása 

 NS  HN 

 L114  Szerencsejáték-szervező tevékenység végzéséhez szükséges okiratok 

kiállítása, játékterem működéséhez való hozzájárulás megadása; 

szerencsejáték-szervező tevékenység gyakorlásának átengedése 

tárgyában önkormányzat egyetértése koncessziós pályázat kiírásához 

 5  - 

 L115  Vásárlói panasz  2  - 

 L116  Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos ügyek  5  - 
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M) FÖLDMŰVELÉSÜGY, ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYEGÉSZSÉGÜGYI  

IGAZGATÁS 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 M101  Állategészségügyi ellátással kapcsolatos ügyek  5  - 

 M102  Állategészségügyi nyilvántartás  NS  HN 

 M103  Állati hulladékgyűjtő hellyel, gyűjtő-átrakó teleppel (gyepmesteri 

teleppel), kedvtelésből tartott állatok kegyeleti temetőjével kapcsolatos 

iratok 

 10  - 

 M104  Állatorvosi körzetek alakítása  10  - 

 M105  Állatpanzió és állatmenhely létesítése, állatotthon, állatkert 

működésének engedélyezése 

 NS  15 

 M106  Állatszállítás és marhalevél kezelés  2  - 

 M107  Állattartási, állatvédelmi ügyek  5  - 

 M108  Állattartók és állatállomány nyilvántartása  NS  HN 

 M109  Állatvásár, állatkiállítás, állatverseny, állatbemutató engedélyezése  2  - 

 M110  Cirkuszi menazsériával kapcsolatos iratok  5  - 

 M111  Marhalevél nyilvántartás  NS  HN 

 M112  Veszélyes állatok tartási engedélye  10  - 

 M113  Veszélyes ebek tartási ügyei  10  - 

 M114  Árutermelő ültetvény helyszíni szemléje, határszemle  5  - 

 M115  Belterületi növényvédelem és ellenőrzése  10  - 

 M116  Parlagfű elleni védekezés  5  - 

 M117  Borászati hatósági ügyek  5  - 

 M118  Hegyközségek kisebb jelentőségű egyedi ügyei  5  - 

 M119  Hegyközségek létesítése, megszűnése, alapszabálya, elvi ügyei  NS  15 

 M120  Járványügyi intézkedések, élelmiszerlánccal, élelmiszer-biztonsággal 

összefüggő intézkedések, veszélyes kártevők elleni védekezés 

 15  - 

 M121  Méhészekkel kapcsolatos egyedi ügyek  5  - 

 M122  Méhészek és méhvándorlás nyilvántartása  NS  HN 

 M123  Mezei őrszolgálattal kapcsolatos ügyek megszervezése  15  - 

 M124  Nyilvántartás az árutermelő szőlő és gyümölcs telepítéséről, 

kivágásáról 

 NS  HN 

 M125  Erdő rendeltetésének megváltoztatása  NS  15 

 M126  Erdőtelepítés, fásítás  2  - 

 M127  Fás szárú és cserje kivágási bejelentések, engedélyek, közterületi fa- és 

cserjepótlás 

 5  - 

 M128  Tarló, avar, kerti hulladék-égetési ügyek  2  - 

 M129  Halászati jogok gyakorlása (holtágak, bányatavak)  15  - 

 M130  Vadászterületi résztulajdonosok közös képviseleti ügyei  10  - 

 M131  Vadkárral, halászati károkkal kapcsolatos iratok  5  - 

 M132  Állami tulajdonú földingatlan tulajdonjogának megszerzése  NS  15 

 M133  Belterületi és külterületi határvonalak megállapítása  NS  15 

 M134  Földkiadó bizottság, birtokhasznosítási bizottság iratai  NS  15 

 M135  Hivatalos földrajzi nevek megállapításával, megváltoztatásával 

kapcsolatos iratok (véleménykérés, javaslat, véleményezés) 

 NS  15 

 M136  Művelési ágváltozások  10  - 

 M137  Térképészeti határkiigazítás  NS  15 

 M138  Termőföld elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásával 

kapcsolatos iratok 

 5  - 

 M139  Újrahasznosításra alkalmassá tett terület önkormányzati tulajdonba 

vétele 

 NS  15 
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N) MUNKAÜGYI IGAZGATÁS, MUNKAVÉDELEM 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 N101  Foglalkoztatási érdekegyeztetés, tervek  NS  15 

 N102  Közfoglalkoztatási terv, közhasznú, közcélú foglalkoztatás szervezése, 

álláshelyek, közérdekű munkával kapcsolatos operatív ügyek 

 3  - 
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P) KÖZOKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSÜGYI IGAZGATÁS 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 P101  Közoktatási fejlesztési és intézkedési terv, esélyegyenlőségi intézkedési 

terv 

 NS  15 

 P102  Közoktatási intézmények jegyzéke  NS  15 

 P103  Nevelési és pedagógia program, minőségirányítási program  NS  15 

 P104  Iskolaszék alakítása, tagok delegálása, egyéb iskolaszéki ügyek  NS  15 

 P105  Óvodákkal és egységes óvoda-bölcsődékkel kapcsolatos iratok  15  - 

 P106  Általános iskolákkal és alapfokú művészetoktatási intézményekkel 

kapcsolatos iratok 

 15  - 

 P107  Szakiskolákkal kapcsolatos iratok  15  - 

 P108  Középiskolákkal (gimnáziumokkal és szakközépiskolákkal) kapcsolatos 

iratok 

 15  - 

 P109  Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézménnyel 

kapcsolatos iratok 

 15  - 

 P110  Diákotthonokkal és kollégiumokkal kapcsolatos iratok  15  - 

 P111  Szakszolgáltatással, szakmai szolgáltatással kapcsolatos iratok  15  - 

 P112  Állandó pedagógus helyettesítési rendszer megszervezése  5  - 

 P113  Bizonyítványmásodlatok kiállítása  2  - 

 P114  Érettségi szervezési, érettségi vizsgabizottsági ügyek  5  - 

 P115  Gyermekek szakértői vizsgálata, iskolaérettséget tanúsító vizsgálat, 

szakvélemény 

 5  - 

 P116  Intézményi felvételi és fegyelmi ügyekben törvényességi kérelem  2  - 

 P117  Iskolai, óvodai felvételi eljárás szervezése  2  - 

 P118  Kötelező felvételt biztosító iskola kijelölése  10  - 

 P119  Tanuló- és gyermekbaleseti ügyek  5  - 

 P120  Tanköteles és fejlesztő iskolai oktatásra köteles tanulók nyilvántartása  NS  HN 

 P121  Pedagógus igazolvány ügyek  2  - 

 P122  Közoktatási, kulturális megállapodások  NS  15 

 P123  Integrált oktatás során keletkező iratok  5  - 

 P124  Tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos ügyek  2  - 

 P125  Tanulói jogviszony igazolása  2  - 

 P126  Közoktatási Információs Rendszer ügyei  5  - 

 P127  Felnőttoktatással kapcsolatos ügyek  15  - 

 P128  Közművelődési Tanács ügyei  NS  15 

 P129  Levéltári és muzeális értékek közgyűjteményi megőrzése, rendelkezési 

jog gyakorlása 

 NS  15 

 P130  Művészeti alkotások elhelyezésének véleményezése  5  - 

 P131  Nem helyi önkormányzat által alapított nevelési, oktatási, kulturális, 

művészeti intézmények működésének engedélyezése, működéssel 

kapcsolatos egyéb ügyek 

 NS  15 

 P132  Művészeti ügyek  NS  15 

 P133  Intézményi vezetők munkakör átadás-átvétele  5  - 

 P134  Intézmények beruházásával, felújításával kapcsolatos iratok  10  - 

 P135  Helyi önkormányzat által működtetett kulturális intézmények 

(közművelődési, közgyűjteményi intézmények, múzeumok, könyvtárak, 

levéltárak) létesítésének és közösségi színterek biztosításának iratai 

 NS  15 

 P136  A közművelődéssel kapcsolatos operatív ügyek iratai  5  - 

 P137  Nyilvános könyvtári ellátás biztosításával kapcsolatos iratok  NS  15 

 P138  Régészeti jelentőségű földterület védetté nyilvánítása  NS  15 

 P139  Műemléki és építészeti értékek felkutatása  5  - 

 P140  Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák állítása, 

újraállítása, kialakítása 

 NS  15 

  



 106 

 P141  Szobrok, művészi alkotások, emlékművek, emléktáblák, helyi építészeti 

értékek védelme, fenntartása 

 10  - 

 P142  Oktatási, nevelési, kulturális, művészeti tárgyú pályázatok, 

támogatások, ösztöndíjak 

 10  - 

 P143  Ünnepségek, ünnepélyek, rendezvények szervezése  5  - 
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R) SPORTÜGYEK 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 R101  Sportegyesületek, sportlétesítmények, sportolók támogatása, 

pályázatok, szponzori szerződések 

 10  - 

 R102  Sportlétesítményekre, versenyengedélyekre vonatkozó 

adatszolgáltatásokkal összefüggő iratok 

 10  - 

 R103  Testnevelési és sportfeladatok koncepciója  NS  15 

 R104  Sportfeladatokkal kapcsolatos operatív ügyek  5  - 

 R105  Sportrendezvények ügyei  5  - 

 



 108 

X) HONVÉDELMI, POLGÁRI VÉDELMI, KATASZTRÓFAVÉDELMI 

IGAZGATÁS, FEGYVERES BIZTONSÁGI ŐRSÉG 

X.1. Honvédelmi igazgatás 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 X101  Hadkötelesek tájékoztatási és bejelentési kötelezettségéhez tartozó 

ügyek 

 2  - 

 X102  Hadkötelesek sorozásával kapcsolatos ügyek  2  - 

 X103  Potenciális hadkötelesek, hadkötelesek nyilvántartásához kapcsolódó 

adatszolgáltatás 

 5  - 

 X104  Meghagyással kapcsolatos ügyek  3  - 

 X105  Gazdasági és anyagi szolgáltatások előkészítésével, elrendelésével, 

kártalanítással kapcsolatos ügyek 

 5  - 

 X106  A NATO Válságreagálási Rendszerrel, az Európai Unió válságkezelési 

mechanizmusaival összhangban álló nemzeti intézkedési rendszerrel 

kapcsolatos ügyek 

 30  - 

 X107  Rendkívüli intézkedésekkel kapcsolatos ügyek  NS  HN 

 X108  Honvédelmi célú terület-előkészítési ügyek  5  - 

 X109  Nemzetgazdaság honvédelmi célú előkészítésének ügyei  30  - 

 X110  Befogadó Nemzeti Támogatással kapcsolatos ügyek  30  - 

 X111  Honvédelemi szempontból létfontosságú (kritikus) infrastruktúra 

védelmével kapcsolatos ügyek 

 30  - 

 X112  Polgári veszélyhelyzeti tervezés honvédelmi feladataival kapcsolatos 

ügyek 

 30  - 

 X113  Védelmi bizottság üléseivel kapcsolatos iratok  5  - 

 X114  Felkészítések, gyakorlatok  5  - 

 X115  Intézkedési tervek, munkajegyek  5  - 

 X116  Nemzetközi kapcsolatok ügyei  5  - 

X.2. Polgári védelmi, katasztrófavédelmi igazgatás 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 X201  Életvédelmi létesítmények (óvóhely) kijelölése  NS  HN 

 X202  Életvédelmi létesítmények fenntartása  10  - 

 X203  Életvédelmi létesítmények hasznosítása  10  - 

 X204  Minősített időszaki rendelkezések  NS  HN 

 X205  Polgári védelmi terv  NS  HN 

 X206  Polgári védelmi szervezet létrehozása (területi, települési, munkahelyi 

is) 

 NS  HN 

 X207  Polgári védelmi felkészítési követelmények  10  - 

 X208  Polgári védelmi készletgazdálkodási ügyek  10  - 

 X209  Polgári védelmi személyi állomány nyilvántartása  30  - 

 X210  Polgári védelmi kötelezettség teljesítése alóli mentesség igazolása  10  - 

 X211  Polgári védelmi ügyeleti és jelentési feladatok  10  - 

 X212  Önkéntesek nyilvántartása  30  - 

 X213  Katasztrófavédelmi terv  NS  HN 

 X214  Katasztrófariasztás elrendelése és végrehajtása  NS  HN 

 X215  Katasztrófavédelmi gyakorlatok  10  - 

 X216  Veszélyelhárítási terv  NS  HN 

 X217  Szolgáltatás elrendelése, átadás-átvételi jegyzőkönyv, kártalanítás  NS  HN 

 X218  Termelési, ellátási és szolgáltatási kötelezettségre vonatkozó szerződés  NS  HN 

 X219  Védelmi bizottság iratai  NS  15 

 X220  Visszamaradó készletek  10  - 
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 X221  Helyreállítási és újjáépítési ügyek  NS  15 
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 X222  Veszélyes ipari üzemek külső védelmi tervének készítésével és 

gyakoroltatásával, valamint a lakossági tájékoztató kiadványok 

készítésével kapcsolatos iratok 

 NS  HN 

 X223  Települések veszélyeztetettségének felmérése  10  - 

 X224  Logisztikai feladatok ellátása  10  - 

 X225  Egyéni védőeszközökkel történő ellátási feladatok  10  - 

 X226  Létfontosságú anyagi javak védelme, kritikus infrastruktúra védelme  30  - 

 X227  A kulturális javak védelmével kapcsolatos feladatok  30  - 

 X228  Kitelepítéssel, kimenekítéssel, kiürítéssel, befogadással kapcsolatos 

iratok 

 NS  HN 

 X229  Menekültek elhelyezésével és ellátásával kapcsolatos feladatok  30  - 

 X230  Halálos áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések  30  - 

 X231  Nemzetközi kapcsolatok és katasztrófa segítségnyújtás  10  - 

 X232  Lakosság tájékoztatása  10  - 

X.3. Fegyveres biztonsági őrség 

Tételszám Tétel megnevezése 
Selejtezési idő 

(év) 
Lt. 

 X301  Fegyveres biztonsági őrség létrehozása, működtetése, megszüntetése  15  - 

 X302  Rendészeti ügyek  2  - 
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Az irattári tervben nem nevesített ügyiratok ágazati betűjelekhez történő 

besorolásához (példálózó felsorolás) 

A: Pénzügy 

- adóügyek, 

- költségvetési, fejlesztési ügyek. 

B: Egészségügy 

- bölcsődei, csecsemőotthoni elhelyezések, 

- járványügy, 

- település-egészségügy, 

- orvosi, egészségügyi ellátás. 

C: Szociális ügyek, hadigondozási ügyek 

- szociális otthoni elhelyezési ügyek, 

- közgyógyellátással kapcsolatos ügyek, 

- szociális segélyezési ügyek, 

- fogyatékosok érdekvédelme. 

E: Építési-városfejlesztési ügyek 

- ingatlankezelési ügyek, 

- engedélyezések, 

- közterület-használat, 

- közműfejlesztési ügyek, 

- műemlékvédelem. 

F: Közlekedés 

- út- és járda igénybevétel, 

- közlekedési korlátozások, 

- útépítés, forgalomba helyezés, 

- közlekedésbiztonsági ügyek, 

- útfelügyelet. 

G: Vízügy-vízgazdálkodás 

- belterületi vízrendezésekkel kapcsolatos iratok, 

- árvíz- és belvízvédelem, 

- vízszolgáltatási ügyek, 

- csatornázás. 

H: Általános igazgatás 

- anyakönyvi ügyek, 

- szabálysértési ügyek, 

- tűzoltóság, 

- kisajátítási ügyek, 
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- birtokvédelmi ügyek, 

- hagyatéki ügyek, 

- állampolgársági ügyek, 

- népesség-nyilvántartás iratai, 

- talált tárgyakkal kapcsolatos ügyek, 

- közérdekű bejelentések, panaszok. 

I: Lakásügyek 

J: Gyámügyek 

- gyámsági és gondnoksági ügyek, 

- gyermektartási ügyek, 

- intézeti elhelyezés, állami gondozás, 

- örökbefogadási ügyek, 

- kiskorúak házasságkötésével kapcsolatos ügyek. 

K: Iparügyek 

- szakmunkásképzési ügyek, 

- iparfejlesztés, 

- bányaművelési ügyek. 

L: Kereskedelem, fogyasztóvédelem 

- piaci ügyek, 

- vásárügyek, 

- idegenforgalmi ügyek, 

- árhatósági ügyek. 

M: Mezőgazdasági és élelmezésügyek 

- növénytermesztés, növényvédelem, 

- szőlő- és gyümölcstermesztés, 

- állattenyésztés, állategészségügy, 

- földügyek, 

- erdészet, vadászat, halászat. 

N: Munkaügyek 

- országos, ágazati és területi érdekegyeztetés, 

- intézményirányítással kapcsolatos ügyek, 

- foglalkoztatás elősegítésével és a munkanélküliek ellátásával kapcsolatos ügyek, 

- munkavédelem. 

P: Művelődésügy 

- közművelődési intézményekkel kapcsolatos ügyek, 

- kulturális rendezvények, 

- közoktatásügy. 

R: Sportügyek 
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- sportlétesítmények iratai. 

S: Személyzeti ügyek 

- a közszolgálati jogviszony létesítésével és megszűnésével kapcsolatos ügyek, 

- fegyelmi és kártérítési felelősséggel kapcsolatos ügyek, 

- közszolgálati nyilvántartás. 

U: Titkársági, szervezési és gazdasági ügyek 

- vállalat, intézmény létrehozása, 

- hivatalos iratok külföldre továbbítása, 

- szakmai értekezletek iratai, 

- a helyi önkormányzat társulásaival kapcsolatos ügyek, 

- a választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel kapcsolatos ügyek. 

X: Honvédelmi ügyek 

- katonakötelesek nyilvántartása. 
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Iktatószám: 
Szabályzat 

 

a Polgármesteri Hivatalban használt bélyegzők nyilvántartásáról, a bélyegzők 

használatának szabályairól 

 

 

1. A Polgármesteri Hivatal által használt és a Hivatalban  forgalomban lévő bélyegzőkről 

a pénztáros nyilvántartást vezet. A nyilvántartó a használatra kiadott bélyegzők 

meglétét évente – akár több alkalommal is – ellenőrizni köteles. 

 

2. A bélyegzőt kezelő anyagi, fegyelmi és büntetőjogi felelősséggel tartozik a részére 

átadott bélyegző jogszerű használatáért, biztonságos őrzéséért.  

 

3. Ha a dolgozó a részére átadott bélyegzőt elveszíti, arról a jegyzőnek írásban köteles 

jelentést tenni.  

 

4. A jegyző köteles az elvesztés körülményeit és a dolgozó felelősségét megvizsgálni, a 

szükséges intézkedést megtenni továbbá a bélyegző megsemmisítési eljárást 

lefolytatni. 

 

5. Az elhasználódott, megrongálódott, vagy feleslegessé vált bélyegzőt a pénztárosnál le 

kell adni, aki gondoskodik annak megsemmisítéséről. A megsemmisítésről 

jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a bélyegző nyilvántartás mellékleteként meg kell 

őrizni. 

 

6. Ha a bélyegzőt kezelő dolgozó közszolgálati jogviszonya megszűnik, köteles az általa 

használt és őrzött bélyegzőt az utolsó munkában töltött napon a pénztárosnál leadni. A 

bélyegző visszaadását átvevő nyilatkozaton igazoltatni kell. 

 

       7.  A pénztáros saját maga összeállított nyilvántartást vezet. 

 

 

 

 

Jelen szabályzat  2012. szeptember 15. napon lép hatályba. 

 

 

 

 

Kétpó, 2012. szeptember 10. 

 

 

 

 

         Finta Adrienn 

                jegyző 
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Iktatószám:  
 

Kétpó KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK 

FOLYAMATBA ÉPÍTETT  

ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS  

VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 

 

( F E U V E )  

 

 

 

 

 

 

 

Az általános rendelkezéseken túl tartalmazza:  

 

I.     A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét 

II.   Az ellenőrzési nyomvonalat 

III.  A kockázatkezelési szabályzatot   
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Kétpó Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának  

FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS  

VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) RENDSZERE 

 

 

Kétpó Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának folyamatba épített előzetes és 

utólagos vezetői ellenőrzési rendszerét (továbbiakban FEUVE) az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a következők szerint 

határozom meg.  

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

Az Polgármesteri Hivatalban a jegyző – mint a költségvetési szerv vezetője -  köteles 

gondoskodni  

- az előírásoknak megfelelően a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, 

hatékony és eredményes működéséről, 

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 

igénybevételéről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 

meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról, 

- a rendelkezésre álló előirányzatoknak a célnak megfelelő felhasználásáról, 

- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a 

gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről, 

- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok 

teljességéről és hitelességéről, 

- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról, 

- az intézményi számviteli rendről. 

A FEUVE rendszerének célja, tartalma  

A  folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés az egységes 

polgármesteri hivatalon belüli első szintű pénzügyi-irányítási és ellenőrzési rendszer, 

amelynek létrehozásáért, működtetéséért és fejlesztéséért a költségvetési szerv 

vezetője,  a  jegyző felelős a közétett irányelvek figyelembe vételével. 

Olyan szabályzatokat kell kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a hivatalon 

belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló  források szabályszerű, szabályozott, 

gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását.  
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A pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: 

- a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési tervezés, 

a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való 

elszámolás, a szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is), 

- a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és 

eredményességi szempontú megalapozottságát, 

- a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a 

pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyását, illetve 

ellenjegyzését, 

- a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

könyvvezetés és beszámolás) kontrollját. 

A pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítania kell, hogy: 

- a szervezet valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és célja 

összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható 

gazdálkodás elveivel,  

- az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 

visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, a szabályszerűség, 

szabályozottság és megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek 

felhasználásra, 

- megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a hivatal 

gazdálkodásával kapcsolatosan,  

- a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés harmonizációjára 

és összehangolására vonatkozó irányelvek kerüljenek végrehajtásra,   

Az ellenőrzési jogosítványokra, az utasítási jogok gyakorlására és a beszámoltatásra az 

SZMSZ tartalmaz rendelkezéseket. 

A gazdálkodási jogkörök szabályozása: 

A kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés szabályait az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 

rendelkezésein nyugvó belső szabályzat  rögzíti. 

A kötelezettségvállalásokról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás vezetéséért 

a gazdálkodási előadók felelősök. 

   

A FEUVE rendszere az alábbi három fő területre terjed ki:  

1. a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjére 

2. az ellenőrzési nyomvonalra 

3. a kockázatkezelési szabályzatra   
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I. SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK ELJÁRÁS RENDJE 

 

(nem megfelelőségek kezelésének rendje)  

  

Kétpó Község Polgármesteri Hivatala vonatkozásában a szabálytalanságok kezelésével 

kapcsolatos eljárásrend az alábbi 5 elemből épül fel: 

1.  Szabálytalanság fogalma 

A szabálytalanság az államháztartás működési rendjében valamely létező szabálytól (törvény, 

rendelet, utasítás, szabályzat stb.) való eltérést jelenti, amely megjelenhet a költségvetési 

gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely 

tevékenységében, az egyes  műveletekben.  Formái a korrigálható mulasztások vagy 

hiányosságok, illetve a fegyelmi, büntető, szabálysértési, valamint a  kártérítési  eljárás 

megindítására okot adó cselekmények.   

Alapesetei lehetnek a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, 

sikkasztás, megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.);  és a nem 

szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, 

helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó szabálytalanság)  

A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan a jegyző felelőssége, hogy:  

- a jogszabályoknak megfelelő szabályzatok alapján működjön a hivatal;  

- a szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje 

figyelemmel;  

- szabálytalanság esetén hatékony intézkedés szülessen, a szabálytalanság 

kerüljön korrigálásra annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket 

képviselt a szabálytalanság.  

A szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések általános célja, hogy hozzájáruljon a 

különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások sérülésének, 

megszegésének, szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelőzés); további 

cél, hogy biztosítson keretet ahhoz, hogy azok sérülése, megsértése esetén a megfelelő állapot 

helyreállításra kerüljön; a hibák, hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség 

megállapítása, az intézkedések foganatosítása megtörténjen.  

A szabálytalanságok elkerülése érdekében a hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni.  

A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések 

meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített 

nyilvántartása) a jegyző feladata. A szervezeti struktúrában meghatározott köztisztviselőknek 

konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát ezen szabályozáson túl a 
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munkaköri leírások szabályozzák, és a közszolgálati jogviszonyból származó 

kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelően kell teljesíteniük. 

A szabályozottság biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a jegyző 

felelőssége.  

A megelőzés tevékenységek elvégzése a jegyző felelőssége, a szankcionálás nélkül 

orvosolható korrekciót is a jegyző engedélyezi.  

2. A szabálytalanságok észlelése (útvonala) 

A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 

rendszerében történhet a dolgozó és munkáltató, valamint a belső és külső ellenőrzés során.    

2.1  A Hivatal munkatársa észleli a szabálytalanságot 

Amennyiben a szabálytalanságot a hivatal valamely munkatársa észleli, köteles értesíteni a 

jegyzőt. (írásos észlelést a külön szabályzatokban lefektetett esetekben szükséges tenni) A 

jegyző kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, indokolt esetben a 

szükséges eljárások megindításáról, illetve kezdeményezéséről.  

2.2 A jegyző észleli a  szabálytalanságot 

A jegyző észlelése alapján a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell 

intézkedést hozni a szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. Indokolt esetben a 

szabálytalanságról feljegyzést kell készíteni.  

2.3 A költségvetési szerv belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot 

Amennyiben a belső ellenőrzés tapasztal szabálytalanságot, a költségvetési szervek belső 

ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseinek, valamint az 

Ellenőrzési Szabályzatban foglaltaknak megfelelően kell eljárni. Intézkedési tervet kell 

kidolgozni, melyet a jegyző minősít. Az éves jelentésnek tartalmazni kell az ellenőrzések 

során a büntető, szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindítására okot adó 

cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések számát.   

2.4 Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot 

A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési jelentés 

tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot 

adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az ellenőrző szervezet működését 

szabályozó törvény, rendelet alapján jár el. (pl. ÁSZ ) 

A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján a jegyzőnek intézkedési tervet kell 

kidolgozni, melyet a polgármester hagy jóvá. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtását a 

jegyző utóellenőrzés keretében vizsgáltathatja.  
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 3. A szabálytalanság észlelését követő szükséges eljárások (intézkedések) megindítása 

A jegyző felelős a szükséges intézkedések megtervezéséért és végrehajtásáért.  

A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján a költségvetési 

szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás 

alapján a jegyzőnek a szükséges intézkedések végrehajtásáért felelős személyek és a 

vonatkozó határidők megjelölésével az ellenőrzési jelentés kézhezvételétől számított 8, 

kivételes esetben 30 munkanapon belül intézkedési tervet kell készíteni. 

Bizonyos esetekben ( pl. büntető-, vagy szabálysértési ügyekben) az arra illetékes szervet is 

értesíteni kell, a megfelelő eljárások megindítása érdekében. (a Büntető Törvénykönyvről 

szóló 1978. évi IV. törvény, a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény, a 

szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi 

IV. törvény). 

Fegyelmi felelősség felmerülése esetén vizsgálatot kell elrendelni a tényállás tisztázása 

érdekében. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat kell bevonni, indokolt esetben 

külső szakértő is felkérhető a köztisztviselői jogviszonyra vonatkozó szabályok betartásával.   

4. Az intézkedések, eljárások nyomon követése 

A jegyző feladatai: 

- Nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a 

megindított eljárások helyzetét.  

- Figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során született javaslatok 

végrehajtását.  

- Információt ad a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban lévő 

ellenőrzéseit.  

A  polgármester, illetve a költségvetési szervek vezetőinek feladatai: 

- A Ber. alapján éves ellenőrzési jelentésben ad számot a belső ellenőrzés által 

tett megállapítások és javaslatok hasznosításáról, az intézkedési tervek 

megvalósításáról, az ellenőrzési megállapítások és ajánlások hasznosulásának 

tapasztalatairól, az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó 

javaslatokról.  

5. A szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása 

A jegyző: 

- Gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok 

nyilvántartásának naprakész és pontos vezetéséről. (Iratkezelési szabályzat)  

- Nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket, a 

szabálytalanság megjelölését, körülményeit, feltételezett vagy tényleges okait, 
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a saját hatáskörben, illetve a polgármester és a jegyző által megtett 

intézkedéseket.  

 

 

II. ELLENŐRZÉSI NYOMVONAL  

 

Az ellenőrzési nyomvonal fogalma  

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet alapján a költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni a 

költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a költségvetési szerv tervezési, pénzügyi 

lebonyolítási és ellenőrzési folyamatainak szöveges, vagy táblázatba foglalt, vagy 

folyamatábrákkal szemléltetett leírása.  

Az ellenőrzési nyomvonal a folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a tevékenységek 

jogi alapját, felelősét, nyomon követését, ellenőrzését, a kapcsolódó dokumentumokat öleli 

fel. A hivatal működésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülő eljárásrendjeit egységes 

folyamatként  mutatja, tartalmazza az ellenőrzési pontok összességét. Kialakításával a 

költségvetési szervre jellemző valamennyi tevékenység koordinálására kerül sor. A 

köztisztviselők számára láthatóvá és - követendő eljárásként - feladattá válik az eljárások és 

módszerek betartása.  

Az ellenőrzési nyomvonal kialakítása a hivatal teljes tevékenységére vonatkozik, annak 

tevékenységét jellemző működési folyamatokkal, illetve a folyamatokat működtető 

folyamatgazdákkal együtt, vagyis azon köztisztviselőkkel, akik a hivatalon belül elsődlegesen 

felelősek az adott folyamat végrehajtásáért. Első lépése a folyamatok és folyamatgazdák 

azonosítása. A hivatal működési folyamatait a főfolyamatok szerint kell csoportosítani, majd a 

főfolyamatokat oszthatóságuk alapján részfolyamatokká, majd tevékenységcsoportokká kell 

bontani.  

Az ellenőrzési pontok lehetnek:  

- vezetői ellenőrzési pontok,  

- szervezeti ellenőrzési pontok,  

- jóváhagyási ellenőrzési pontok,  

- működési ellenőrzési pontok,  

- hozzáférési /megszakítási ellenőrzési pontok.  

  

Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál figyelembe kell venni a polgármesteri hivatal 

szervezeti és működési szabályzatát, illetve az SZMSZ függelékében kezelt dokumentumokat. 

Az SZMSZ-t érintő változások esetén az ellenőrzési nyomvonalat is aktualizálni kell. A 

hivatal köztisztviselői által ellátott folyamatok és tevékenységek ellenőrzési pontjait a 

FEUVE rendszerhez szervesen kapcsolódó  1. sz. függeléke tartalmazza. 
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III. KOCKÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 

 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

A szabályzat célja 
- A szabályzat a hivatal kockázatkezelési eljárásának meghatározására 

szolgál . 

- A kockázatkezelés révén a hivatal feltárja a kockázatot, másrészt megelőzi 

annak bekövetkeztét.  

 

A kockázat fogalma 
- A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi 

befolyással van a hivatal célkitűzéseire.  

- A kockázat lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ.  

- Eredendő kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során 

fellépő hibák előfordulásának kockázata.  

- Ellenőrzési kockázat (az ezen hibákat vagy szabálytalanságokat meg nem 

előző illetve fel nem táró folyamatba be nem épített ellenőrzési 

eljárásokból fakadó kockázat). 

 

A kockázat kezelője 
- Az egyes tevékenységek/területek szabályzataiban meg vannak határozva a 

felelősök, akik végzi a kockázatkezelés feladatát, érvényesítve az éves 

költségvetési tervezési, végrehajtási és beszámolási tevékenységekben.  

 

A kockázatkezelési hatókör 
- A jegyző felelőssége és az igazgatási és gazdálkodási előadók kötelessége 

az éves költségvetési terv kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített 

ellenőrzése, illetve a tevékenységről való beszámolás során a kockázati 

tényezők, elemek azonosítása, a kockázatok bekövetkezésének 

valószínűsítése, a kockázati hatás mérése és semlegesítése.  

- A hivatal minden köztisztviselője felméri, mi jelenthet kockázatot az adott 

területen és mekkora kockázat nagyságokkal lehet számolni, illetve a 

meghatározott kockázati nagyság alapján milyen intézkedéseket kell 

elvégezni.  
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A VÉGREHAJTÁS SZABÁLYAI 

 

A kockázat azonosítása  

- A kockázat azonosításának célja annak megállapítása, hogy melyek a 

hivatal célkitűzéseit veszélyeztető fő kockázatok. Az azonosítás 

meghatározó eleme a tevékenység jellege. A kockázatok azonosítását a 

munkaköri feladataik tekintetében a köztisztviselők végzik, az kockázati 

tényezőkről haladéktalanul tájékoztatják a jegyzőt.   

 

A kockázatkezelés 
- A kockázatkezelésért felelős jegyzői tevékenységben támaszkodnia kell a 

belső ellenőrzés ajánlásaira, javaslataira.  

- A kockázat azonosítással a felelősségek átcsoportosíthatók, így a 

kockázatok mérsékelhetők.  

- A költségvetési évre szóló munkaterv/célkitűzések végrehajtását 

megakadályozó tényezők, kockázatok azonosítását követően a kockázatok 

kiküszöbölésére vonatkozó válasz/intézkedés meghatározása szükséges.  

- A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni, a 

felmérés eredményét szükséges összevetni az adott művelettel, 

tevékenységgel kapcsolatos eredetileg tervezett végeredménnyel.  

- A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében a jegyző intézkedik a 

legmagasabb kockázatú terület/tevékenység ellenőrzéséről (preventív 

ellenőrzés), folyamatos jelentést, beszámolót kér vagy helyszíni vizsgálatot 

tart, vagy felkéri a belső ellenőrzést vizsgálat elvégzésére.  

- A hatékony, folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok 

kezelésére. A folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az 

ellenőrzési nyomvonal kialakítása. Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése 

alapján lehet a megfelelő kockázatelemzési tevékenységet ellátni.  

 

A kockázatkezelés időtartama 
- A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési 

tervezés első szakaszaiban kell megkezdeni.  

- A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a 

folyamatokat, frissítenie a megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett 

intézkedések hatásait a kockázatok folyamatos változásával.  

 

A kockázatok és intézkedések nyilvántartása 
- A kockázatkezelési eseteket a személyügyi  előadó tartja nyilván.  

- A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően a 

bekövetkezés valószínűségét, az esetleg felmerülő kár mértékét, a kockázat 

kezelésére javasolt intézkedést, a felelős köztisztviselő nevét.  

- A kockázatkezelési eseteket a jegyző elemzi és szükség esetén korszerűsíti 

az egyes tevékenységekre vonatkozó szabályzatokat, vagy  javaslatot tesz a 

korszerűsítésre. 

-  
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Kockázati kategóriák  
  

KÜLSŐ KOCKÁZATOK 

Infrastrukturális Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja a 

normális működést. 

Gazdasági Kamatláb-változások, árfolyam-változások, infláció negatív hatással 

lehetnek a tervekre. 

Jogi és szabályozási A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt 

tevékenységek terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő 

megkötéseket tartalmazhatnak. 

Környezetvédelmi A környezetvédelmi megszorítások a szervezet működési területén 

korlátot szabhatnak a lehetséges tevékenységeknek. 

Politikai Egy kormányváltás megváltoztathatja a kitűzött célokat. Egy szervezet 

tevékenysége magára vonhatja a politika érdeklődését, vagy kiválthat 

politikai reakciót. 

Piaci Versenyhelyzet kialakulása vagy szállítói probléma negatív hatással 

lehet a tervekre. 

Elemi csapások Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt 

tevékenység elvégzésének képességére. A katasztrófavédelmi terv 

elégtelennek bizonyulhat. 

PÉNZÜGYI KOCKÁZATOK 

Költségvetési A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló forrás. A 

források kezelése nem ellenőrizhető közvetlenül.  

Csalás vagy lopás Eszközvesztés. A források nem elegendőek a kívánt megelőző 

intézkedésre. 

Biztosítási Nem lehet a megfelelő biztosítást megszerezni elfogadható költségen. A 

biztosítás elmulasztása. 

Tőke beruházási Nem megfelelő beruházási döntések meghozatala. 

Felelősségvállalási A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a szervezet 

jogosult kártérítést követelni. 
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TEVÉKENYSÉGI KOCKÁZATOK 

Működés-stratégiai Nem megfelelő stratégia követése. A stratégia elégtelen vagy pontatlan 

információra épül. 

Működési Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok csak részben 

valósulnak meg.  

Információs A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél kevesebb 

ismeretre alapozott döntést eredményez. 

Hírnév A nyilvánosságban kialakult rossz hírnév negatív hatást fejthet ki. 

Például a kialakult rossz megítélés csökkentheti a kívánt tevékenység 

terjedelmét. 

Kockázat-átviteli Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz áron történő 

átadása. 

Technológiai A hatékonyság megtartása érdekében a technológia 

fejlesztésének/lecserélésének igénye. A technológiai üzemzavar 

megbéníthatja a szervezet működését. 

Projekt A megfelelő előzetes kockázatelemzés, hatástanulmány nélkül készült 

el a projekt-tervezet. A projektek nem teljesülnek a költségvetési vagy 

funkcionális határidőre. 

Újítási Elmulasztott újítási lehetőségek. Új megközelítés alkalmazása a 

kockázatok megfelelő elemzése nélkül. 

EMBERI ERŐFORRÁS KOCKÁZATOK 

Személyzeti A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a 

szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány hiánya. 

Egészség és biztonsági Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, a 

munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat. 

   

 

 

Jelen szabályzat 2012. szeptember 15-én lép hatályba. 

 

 

 

        Finta Adrienn 

                                              jegyző  
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Kétpó Polgármesteri Hivatala 
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mailto:ketpo@ketpo.hu


 127 

I. Bevezetés 
 

Az Alaptörvény VI. cikk (2) bekezdése értelmében „Mindenkinek joga van személyes adatai 

védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez", Ezen alapvető 

jogok védelme és tiszteletben tartása az állam és az önkormányzatok elsőrendű kötelessége. 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (a továbbiakban: Isztv.) részletesen szabályozza a személyes adatok védelmével, és a 

közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatos legfontosabb teendőket, illetőleg az alapvető 

jogok érvényesülését. 

Kétpó Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Adatvédelmi és Számítástechnikai 

Adatbiztonsági Szabályzatát az Isztv., a polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. (a továbbiakban: Nytv.), és az annak 

végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendeletben, illetve a kutatás és a közvetlen 

üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. 

törvényben foglaltak alapján, továbbá a Nytv. 30. § (1) bekezdésben kapott felhatalmazás 

alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht), a helyi 

önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban Ötv.) alapján a 

Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) adatvédelemmel összefüggő feladatait és 

eljárási rendjét az alábbiak szerint szabályozom. 

 

II. Általános szabályok 
 

1. A szabályzat célja 
A szabályzat céljának megfogalmazása során a bevezetőben rögzített alapvető jogok a Hivatal 

keretében történő érvényesülésének követelményéből kell kiindulni. 

A cél egyrészt biztosítani az alapvető jogok érvényesülését a Hivatalban folyó munkavégzés 

során, másrészt biztosítani az előírt feladatok ellátása keretében az adatvédelem 

szabályainak,valamint a lakosság tájékoztatására vonatkozó előírások betartását, továbbá 

eleget tenni az Isztv. 24. § (3) bekezdése szerinti kötelezettségnek, mely szerint az állami és 

önkormányzati adatkezelőknek, e törvény végrehajtása érdekében, adatvédelmi és 

adatbiztonsági szabályzatot kell készíteniük, amely a polgárokat megillető és a jogszabályok 

által rögzített jogok érvényesülését biztosítja és meghatározza a Hivatal belső szervezeti 

egységei ezzel kapcsolatos kötelezettségeit. 

 

2. A szabályzat hatálya 
 

2.1. A szabályzat személyi hatálya 

E szabályzat hatálya a Hivatallal közszolgálati jogviszonyban álló vezetőkre, ügyintézőkre, 

valamint a munkajogviszony keretében foglalkoztatott ügyviteli és fizikai alkalmazottakra, 

közszolgálati munkavállalókra terjed ki. 

A személyes adatok védelméért, az adatkezelés jogszerűségéért a jegyző felelős. 

 

2.2 A szabályzat tárgyi hatálya 

A szabályzat előírásait alkalmazni kell a Hivatal belső szervezeti egységei által vezetett 

nyilvántartások, adatbázisok és valamennyi egyedileg kezelt adat, elektronikus szolgáltatások 

illetőleg dokumentumok esetében. A Hivatalban nyilvántartott adatokat védeni kell különösen 

a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, sérülés, törlés vagy 
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megsemmisülés ellen. Iratokat, adatokat a munkaköri feladat ellátásán kívül a munkahelyről 

kivinni, a munkahelyen kívül feldolgozni, tárolni csak a jegyző egyetértésével lehet, azzal a 

feltétellel, hogy az irat, adat tartalmát illetéktelen személy nem ismerheti meg. 

Az iratok tárolása, kezelése során fokozottan ügyelni kell arra, hogy illetéktelen személyek ne 

ismerhessék meg azok tartalmát. A munkavégzés céljára szolgáló irodákat, mely adatvédelmi 

szempontból kiemelten fontos iratokat tartalmaz távozáskor kulcsra kell zárni. Egyéb 

esetekben a dokumentumok tárolása jól zárható helyen történjen.. Az irodahelyiségek nyitva 

tartása miatti illetéktelen hozzáférés esetén az érintett fegyelmi felelőséggel tartozik. 

 

3. Értelmező rendelkezések 
1) Adat: a természetes vagy mesterséges objektumok, folyamatok, állapotok jellemzői 

illetőleg azok részleteinek érzékelhető formában történő megjelenítése. Adat tágabb 

értelemben jelenthet szöveget, számot, rajzot, térképi részleteket vagy bármely más 

információt a megjelenési módjára vagy formájára való tekintet nélkül. 

2) Adatbázis: számítógépes adatállomány, amelyet megfelelő fejlesztő szoftverrel hoztak 

létre, előre meghatározott struktúrában, és a benne tárolt információk adatbázis kezelő 

szoftverrel kezelhetők, illetőleg érhetők el. 

3) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül adatokon végzett bármely művelet vagy 

műveletek összessége, így például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, tárolása, 

felhasználása, összekapcsolása, szolgáltatása, megjelenítése, stb. 

4) Adatkezelő: az a belső szervezeti egység, amely a személyes, illetőleg a közérdekű adatok 

körébe tartozó adatok, dokumentumok kezelését, szolgáltatását ellátja. 

5) Adatmegsemmisítés: az adatok, az adathordozók fizikai megsemmisítése, 

felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy helyreállításuk nem lehetséges. 

6) Adatközlő: az a belső szervezeti egység, amely az adatfelelős által szolgáltatott adatokat a 

jogszabályokban meghatározott módon közzéteszi. 

7) Adatszolgáltatás a polgárok személyes adataiból: a nyilvántartásban szereplő polgárok 

adatainak a törvényben meghatározott tartalmú és terjedelmű közlése. Ezen belül: 

- egyedi adatszolgáltatás: egy polgár adatainak közlése; 

- csoportos adatszolgáltatás: az adatigénylő által vagy jogszabályban meghatározott 

szempontok szerint képzett csoportba tartozó polgárok adatainak rendszeres vagy eseti 

közlése. 

8) Adattovábbítás: az adatot meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé 

tétele. 

9) Adatvédelem: az adatokhoz való illetéktelen hozzáférés, a meghibásodás, a 

megsemmisülés, stb. megakadályozása; a személyes adatok esetében kiegészül az adott 

személy személyes adatai jogellenes gyűjtése, kezelése, tárolása, felhasználása elleni 

védelemmel. 

10) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé 

nem lehetséges 

11) Információ: jelentéssel bíró adat megjelenési módjára vagy formájára való tekintet nélkül. 

12) Kötelezően közzéteendő közérdekű adat: az Isztv 26. § (2) - (3) bekezdésében 

meghatározott körbe tartozó adat. 

13) Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan 

adat, melynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből 

elrendeli. 

14) Közérdekű adat; az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban 

meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és 
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tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 

személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ 

vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így 

különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak 

eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 

jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat; 

15) Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy 

pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti 

tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, továbbá az egészségi állapotra, a kóros 

szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat; 

16) Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele. 

17) Polgár természetes személyazonosító adatai: családi és utóneve(i), nők esetében leánykori 

családi és utóneve(i) (a továbbiakban együtt: név); neme; születési helye és ideje; anyja 

leánykori családi és utóneve(i) (a továbbiakban: anyja neve),  

18) Polgár lakcím adata: bejelentett lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címe (a 

továbbiakban együtt: lakcím). 

19) Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, 

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy 

szociális azonosságára jellemző ismeret valamint az adatból levonható, az érintettre 

vonatkozó következtetés; 

20) Elektronikus tájékoztató szolgáltatás (tájékoztatás): az elektronikus közigazgatási 

szolgáltatás körén kívüli ügyintézésről elektronikus úton hozzáférhetővé tett általános jellegű 

információs szolgáltatás. 

21) Interaktív szolgáltatás: az egyszerű tájékoztatáson túlmenően olyan szolgáltatás (például 

letölthető űrlapok, kereső rendszerek, tematikus tájékoztatók), amely csak a használó 

aktivitását igényli, a szolgáltatást nyújtó szerv által előkészített dokumentumok kitöltéséhez, 

felhasználásához. 

 

4. Az adatkezelés, az adatvédelem követelmény rendszere 
 

4.1. A Hivatal belső szervezeti egységei 

a) szakmai feladataik ellátása során kizárólag az adott feladat, a tevékenység megítélése, az 

adott döntés előkészítése érdekében, a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján 

feltétlenül szükséges - és a személyes adatok körébe tartozó – adatok gyűjtését, tárolását, 

rendezését, felhasználását,nyilvánosságra hozatalát,archiválását, irattározását, stb. láthatják el; 

b) a képviselő-testület, a bizottságai, valamint a Hivatal tevékenységének átláthatóbbá tételét 

szolgáló, illetőleg a jogszabályok által közérdekűnek - nyilvánosnak - minősített adatok 

kezelését, majd ezek közzétételét kötelesek biztosítani. 

Az adatkezelőt fokozott felelősség terheli az adatok jogszabályszerű kezeléséért, védelméért 

és szolgáltatásáért. 

4.2. Az adatvédelem tárgya 

Az adatvédelem folyamatában a védelem tárgya: 

a) a Hivatal működése során keletkezett személyes és közérdekű adatok teljes köre, 

keletkezésüktől a megsemmisítésükig, 

b) az adathordozók fizikai jellegüktől függetlenül, amelyek személyes, illetőleg közérdekű 

adatokat tartalmaznak. Az adathordozók lehetnek papír alapú iratok, kimutatások, listák, 

térképek, műszaki dokumentációk, mágneses adathordozók, informatikai rendszerek, 

c) az a fizikai környezet, ahol az adatállomány kezelése, tárolása történik. 

 



 130 

4.3 Az adatkezelés alapkövetelményei 

 

Az önkormányzati feladatok ellátása során az adott feladat szerinti ügymenet részeként 

biztosítani kell az adatkezelés szabályainak a maradéktalan betartását, a természetes 

személyek adatainak védelmét a jogellenes felhasználástól. 

Az adatkezelés során biztosítani kell: 

a) az adott egyén szempontjából fontos adatok helyes, pontos kezelését. A hibás adat 

előfordulása esetén annak észlelésekor hivatalból, valamint az érintett kezdeményezésekor a 

pontosítást haladéktalanul teljesíteni kell; 

b) az adott személy adatai kizárólag a jogszabály rendelkezéseivel összhangban kerüljenek 

feldolgozásra, rögzítésre, felhasználásra, illetőleg ne kerüljenek illetéktelenek birtokába; 

c) a személyes adatoknak a közérdekű adatokkal való együttes alkalmazásuk esetén nem 

akadályozhatják a közérdekű adatok nyilvánosságát, szolgáltatását; 

d) a különböző célú adatok, adatállományok (adatbázisok) folyamatos vezetését, 

aktualizálását és az adathordozó fajtájától független folyamatos rendelkezésre állását és 

elérhetőségét az arra jogosultak számára. A személyes adatok tekintetében minden esetben 

biztosítani kell a zárt kezelést és a jogszabályok szerinti előírásoknak megfelelő hozzáférést; 

e) a különböző adatok, adatállományok (adatbázisok) valódiságát, pontosságát, részletességét, 

hitelességét; 

f) a különböző adatok, adatállományok (adatbázisok) jellegétől függően azok bizalmas, 

illetőleg az adott területre vonatkozó jogszabályok szerinti kezelését. 

A pályázatok, ajánlatok elbírálásáig azok tartalmának zárt - nem nyilvános - kezelését; 

g) a Hivatal gondozásában készült információs rendszerek, adatbázisok folyamatos 

működését, és szükség szerinti folyamatos hozzáférés lehetőségét, a folyamatos aktualizálást, 

a közérdekű adatok folyamatos a jogszabályoknak megfelelő szolgáltatását, az érdeklődők 

véletlenszerű internet kapcsolódására az elektronikus adatok folyamatos rendelkezésre 

állásának a garantálását; 

h) az adatrendszer (akár számítógépes, akár manuális) fizikai biztonságát. Az adatok és az 

adathordozó eszközök összességében jelentős értéket képviselnek. 

Megsemmisülésük esetén újra előállításuk többletmunkát és költséget igényel. 

 

4.4 Az adatvédelem eszközei 

Az adatvédelem eszközeiként kell kezelni és folyamatosan biztosítani mindazon igazgatási, 

iratkezelési, szervezési, személyi, műszaki, technikai, informatikai és egyéb intézkedéseket, 

melyek elengedhetetlenek az egyes adatok, adatállományok (adatbázisok) zavartalan 

működéséhez, és védelmet nyújtanak ahhoz, hogy 

a) illetéktelenek ne jussanak a különböző személyes adatokhoz (személyes adatokat 

tartalmazó adatbázisokhoz), dokumentumokhoz, 

b) a különböző adatok (adatbázisok) dokumentumok megsérülésére, meghibásodására 

ne kerüljön sor, 

c) az adatkezelés során ismeretek hiánya, hozzá nem értés miatt, emberi mulasztásból 

károsodásra, adatok, dokumentumok megsemmisülésére ne kerüljön sor. 

 

4.5. Személyi feltételek biztosítása 

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos teendőket csak a Hivatal illetékes belső 

szervezeti egység e feladattal megbízott ügyintézői láthatnak el. A folyamatos ügyintézés 

érdekében a megfelelő helyettesítésről gondoskodni kell. 
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A közérdekű adatok folyamatos szolgáltatása érdekében a feladatkör szerint illetékes dolgozó 

felelős a szakterületet jól ismerő és az elektronikus adatkezelésben, tájékoztatásban jártas 

személy(ek) kijelöléséért. 

 

4.6. Fizikai, technikai védelem 

 

Biztosítani kell a Hivatalban kezelt manuális, papíralapú, és elektronikus adatállományok 

biztonságos működési feltételeit. A Hivatal minden olyan helyisége esetében ahol 

adatkezeléssel, adatszolgáltatással kapcsolatos feladat ellátására, számítógépes feldolgozására 

kerül sor, meg kell akadályozni az illetéktelen személyek bejutását. 

A személyes, a jó hírnév körébe tartozó adatokat, az üzleti titkot tartalmazó iratokat, 

nyilvántartásokat, dokumentumokat a munkaidő végeztével zárható szekrényekben kell 

elhelyezni, és az adatkezelést végző személyek felelősek azért, hogy a személyes adatokat 

tartalmazó iratok, nyilvántartások, a munkaidő végeztével elzárásra kerüljenek. 

Számítógépes adatbázisok esetében az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében a 

számítógépet kezelő munkatársak felelősek azért, hogy munkaidő végeztével a számítógép 

kikapcsolásra kerüljön. 

4.7. Informatikai védelem 

 

Mind a személyes, mind a közérdekű adatokat tartalmazó számítógépes információs 

rendszerek (adatbázisok) esetében biztosítani kell 

a) a rendszer folyamatos, zavartalan működését, 

b) az adatállomány(ok) illetékesek által történő folyamatos elérését, illetőleg az 

illetéktelenek kizárását, a hozzáférési jogosultságok biztosítását, az elektronikus 

közigazgatási szolgáltatás igénybevételének biztosításához szükséges technikai 

feltételeket, az informatikai rendszerben bekövetkező események, műveletek, 

rögzítésre kerülő adatok naplózását és biztonságos tárolását (archiválását), 

c) a rendszer hardver és szoftver védelmét. 

 

III. Részletes szabályok 

 
5. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályok 
5.1. Személyes adatok kezelésének jogszerűsége 

A Hivatal belső szervezeti egységeinek feladatkörük ellátása céljából részben jogszabály 

alapján elrendelt nyilvántartások, részben saját készítésű dokumentumok felfektetése, 

adatbázisok létesítése, aktualizálása, az adott ellátási formát igénybevevők, közfeladatra 

jelentkezők azonosítása közbeszerzésre, vállalkozási feladatra pályázók, illetve e pályázatok 

stb. nyilvántartásba vétele, irányítási jogkör gyakorlása, döntés előkészítése érdekében 

személyes adatkezelésre az Isztv. és az adott feladatra vonatkozó külön törvény előírásai 

alapján kerülhet) sor. 

Ennek megfelelően: 

a) az érintett hozzájárulása alapján, a hozzájárulás beszerzésével, illetőleg a 

hozzájárulás megadásáról szóló dokumentumnak az érintett részéről történő átadásával 

(aláírásával), és az iratokhoz csatolásával; 

b) a kérelem alapján induló eljárás esetén az alapeljárás keretében benyújtott kérelem 

figyelembevételével az érintett (a kérelmező) az eljárás szerint szükséges adatai 
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kezeléséhez való hozzájárulásának a vélelmezésével kerülhet sor; mely tényre az 

érintett figyelmét fel kell hívni. Ennek megtörténtét az iraton rögzíteni kell. 

c) a közszereplés során az érintett által már nyilvánosságra hozott (a nyilvánosságra 

hozatal dokumentálható helyének, idejének, módjának az iraton történő 

feltüntetésével), illetőleg kifejezetten a nyilvánosságra hozatal céljából átadott adatok 

esetében a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni; 

d) ha jogszabály a kötelező adatkezelést az adatkezelés céljának és feltételeinek, a 

kezelendő adatok körének és megismerhetőségének, az adatkezelés időtartamának, 

valamint az adatkezelő személyének a meghatározásával elrendelte; 

e) a különleges adatok esetében az érintett előzetes írásbeli nyilatkozata alapján, annak 

csatolásával, valamint az Isztv. 3.§ 3. a. pontban foglalt adatok esetében nemzetközi 

egyezményen alapul vagy az Alaptörvényben biztosított alapvető jog érvényesítése 

érdekében törvény elrendeli; 

f) az érintettel írásban kötött szerződés alapján, ha az abban foglaltak teljesítése 

érdekében a hozzájárulását megadta.  

A szerződésnek tartalmaznia kell: 

f.a) a kezelendő adatok meghatározását, 

f.b) az adatkezelés időtartamát, 

f.c) a felhasználás célját, (például közérdekű adatok keretében történő 

nyilvánosságra hozatal tényét, és 5 éves nyilvános kezelését), 

f.d) az érintett azon nyilatkozatát, hogy a szerződés aláírásával hozzájárul 

adatainak a szerződésben foglaltaknak megfelelő kezeléséhez, nyilvánosságra 

hozatalához, amennyiben az adatok továbbításra kerülnek, illetőleg 

adatfeldolgozó igény- bevételére kerül sor, ahhoz is hozzájárulását adja. 

 

5.2. Személyes adatok kezelésének célhoz kötöttsége 

 

5.2.1. Az Adatkezelő a személyes adatokat - azok keletkezésétől a megsemmisítésükig - 

kizárólag az eredeti rendeltetési célra használhatja. Az eredeti rendeltetéstől eltérő célú 

felhasználásra csak akkor kerülhet sor, ha a törvény azt lehetővé teszi, vagy az érintett ahhoz 

írásban hozzájárult. 

A közérdekű feladatok, illetőleg a jogszabályon alapuló kötelezettségek teljesítése során 

felmerült személyes adatok csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő célra és ideig 

használhatóak fel. Az Adatkezelő felelős azért, hogy a tudomására jutott személyes adatokat, 

illetőleg ilyen adatokat tartalmazó dokumentumokat kizárólag a jogszabály előírásainak 

megfelelően használja fel,és azokat harmadik személyek részére nem teheti hozzáférhetővé. 

 

5.2.2. A képviselő-testület, illetőleg bizottságai részére készülő előterjesztések, tájékoztatók 

és azok mellékletei személyes adatokat csak a jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése 

érdekében és csak a jogszabály szerinti terjedelemben tartalmazhatnak. 

Az irányítási jogkör gyakorlása, a döntés előkészítés keretében az Isztv. 26. § (1) - (3) 

bekezdésében, illetőleg az egyéb jogszabályokban meghatározott adatkört meghaladó, a 

személyes, az üzleti titok fogalomkörébe tartozó adatokat vagy ilyen adatokat tartalmazó 

dokumentumokat keletkezésüktől, illetőleg a Hivatal belső szervezeti egységeihez érkezésétől 

számítottan elkülönítetten „nem nyilvános” adat vagy dokumentumként kell kezelni, és azokat 

csak az adott ügyben hozandó döntés során lehet felhasználni. A megkülönböztető jelzést az 

iraton és mellékletein fel kell tüntetni. 
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A kezelés során folyamatosan dokumentálni kell egyrészt a betekintésre feljogosítottak nevét, 

besorolását, másrészt, hogy az adott iratokat, dokumentumokat, ki, mikor és milyen célból 

tekintette meg. 

Ezen dokumentumok nem sokszorosíthatók az ezzel kapcsolatosan a képviselő-testület vagy 

az illetékes bizottságok részére készülő előterjesztéshez nem csatolhatok. Az előterjesztésben 

megjelölt helyen tekinthetik meg a betekintésre jogosultak. (A dokumentumok 

megtekinthetők az előterjesztés előkészítésért felelős belső szervezeti egység meghatározott 

helyiségében, a betekintésre megjelölt időpont, vagy időtartam meghatározásával.) 

Az ezzel kapcsolatos előterjesztések az Ötv. 12. § (4) bekezdése szerint zárt ülés keretében 

tárgyalhatok és a zárt ülésen résztvevők tekinthetik meg a dokumentumokat. 

Ezen adatokat, illetőleg dokumentumokat az Isztv. 4. § (2) bekezdése szerint csak a cél 

megvalósításához szükséges mértékben és ideig lehet kezelni. 

 

5.2.3. A pályázatok, ajánlatok keretében benyújtott dokumentumokat azok tartalma szerint 

kell megítélni, és a vonatkozó jogszabályok előírásai szerint kell kezelni. 

Amennyiben az ajánlatok bontása során megállapításra kerül, hogy az ajánlattevő az üzleti 

titok körébe tartozó adatokat, dokumentumokat közöl, csatol be azokat a bontást követően 

elkülönítetten az 5.2.2. pontban foglaltak szerint kell kezelni. 

 

5.2.4. Az érintett írásbeli hozzájárulása alapján olyan adatok kezelésére is sor kerülhet, 

amelyet jogszabály nem ír elő. Az így kezelt adatok csak arra a célra használhatóak, 

amelyekre az érintett hozzájárulását megadta. 

5.3. A személyes adatok kezelésének biztonsága 

Az adatkezelés teljes folyamatában az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy a személyes 

adatokhoz mind a manuális, mind az automatizált feldolgozás (nyilvántartás), mind az 

elektronikus ügyintézés során csak az Isztv. és a külön törvény szerinti felhatalmazással 

rendelkezők férhessenek hozzá. Az automatizált feldolgozás során olyan intézkedések 

szükségesek, amelyek: 

a) megakadályozzák, hogy illetéktelen személyek a számítógépes adatállományhoz 

hozzáférjenek, 

b) megakadályozzák a tárolóeszközök jogosulatlan olvasását, másolását, módosítását, 

eltávolítását, megváltoztatását, stb; 

c) megakadályozzák, hogy illetéktelen személyek az adatfeldolgozó rendszert 

adatátviteli eszközök útján elérjék, károsítsák, 

d) biztosítják, hogy a jogosult felhasználók csak a hozzáférési joguk szerinti személyes 

adatok köréhez férjenek hozzá, 

e) rögzítik, hogy az adatfeldolgozó rendszert ki, mikor, milyen célból érte el továbbá 

ki és milyen adatrögzítést, módosítást, másolást, stb. hajtott végre, 

f) biztosítsák annak az ellenőrzését, hogy mikor, mely személyes adat került kezelésre 

és azt ki végzete. 

A konkrét egyedi ügyekben az eljáró dolgozó felelős azért, hogy az eljárás minden mozzanata 

és az abban közreműködő személyek megállapíthatóak legyenek, az eljárás során keletkezett 

iratok illetéktelen személyek birtokába ne kerülhessenek. 

 

5.4. Az érintettek jogai 

5.4.1. Az érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről: sor került-e 

személyes adatai kezelésére, nyilvántartására, ha igen tájékoztatást kérhet, az adatkezelés 

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, kik és milyen célból kapták meg az adatait. Az érintett 
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kérelmére lehetővé kell tenni, hogy személyes adatait tartalmazó nyilvántartásba, az adott 

feladat ellátására vonatkozó külön törvény szabályai szerint betekinthessen. 

5.4.2. Az érintett elírás, tévedés esetén kérheti azok helyesbítését. Amennyiben a pontosítás 

jogszabályi feltételei biztosítottak úgy az Adatfelelős a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

a szükséges intézkedést megteszi, ellenkező esetben tájékoztatja az érintettet a helyesbítés 

jogszabály szerinti lehetőségéről. 

Az érintett személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét szóban vagy írásban terjesztheti 

elő. A szóban előterjesztett kérelemről jegyzőkönyvet kell felvenni. Az előterjesztett 

kérelemre 30 napon belül kell választ adni. 

5.4.3. A betekintésnél biztosítani kell, hogy a betekintő csak a rá vonatkozó, és a külön 

törvény előírásai szerint általa megismerhető adatokat tekintse, illetőleg ismerje meg. A 

betekintésről szükség szerint jegyzőkönyvet kell felvenni, vagy azt az iraton rögzíteni kell, 

úgy hogy az tartalmazza: 

a) a betekintés időpontját és célját 

b) a jelenlévők nevét és minőségét 

c) a betekintés során tett megállapítást vagy észrevételt 

d) a jelenlévők aláírását. 

5.4.4. Az érintett tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha  

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az 

adatátvevő jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, 

ha az adatkezelést törvény rendelte el; 

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzlet- szerzés, 

közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; 

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként jogszabály lehetővé teszi. 

Az érintett tiltakozásában foglaltakat haladéktalanul ki kell vizsgálni, és a vizsgálat 

eredményéről az érintettet legkésőbb 15 napon belül írásban tájékoztatni. A személyes adatok 

törlésére kerül sor, ha azok nyilvántartása törvényellenes, vagy az adatok a valóságnak nem 

felelnek meg és nem korrigál- hatóak, az adatkezelés megszűnt, illetőleg a tárolásra a 

jogszabály által megállapított határidő lejárt, vagy a törlést arra jogosult szerv elrendelte. 

 

5.5. Az adatkezelés, az adattovábbítás összekapcsolása 

A Hivatal belső szervezeti egységei által kezelt személyes adatokat tartalmazó rendszerek 

összekapcsolására, továbbítására csak akkor kerülhet sor, 

a) ha azt törvény megengedi, vagy 

b) az érintett ahhoz előzetesen hozzájárult és az adatkezelés jogszabályi feltételei 

minden esetben teljesülnek. 

 

5.6. A személyes adatokkal kapcsolatos nyilvántartások 

A nyilvántartás során - egyedi ügyben az iraton vagy az előadói íven - rögzíteni kell, hogy: 

a. ki, vagy mely szervezet kérte a személyes adatok kiadását, illetőleg a betekintés 

lehetőségét, 

b. milyen célból, 

c. a teljesítésre milyen jogcímen került sor. 

a) törvény alapján 

b) az érintett írásbeli hozzájárulásával vagy az Isztv. 8. § (7) bekezdése alapján 

a közszereplése során általa már közölt vagy nyilvánosságra hozatal céljából 

átadott adatokról van szó, 
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c) az Isztv. 6. § (6) bekezdése alapján az - érintett kérelmére - indult eljárásban 

a hozzájárulás vélelmezésével, 

d) mikor történt az adatszolgáltatás, a betekintés. 

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó adatokat, illetőleg a személyes adatait megismerőkről 

információt kapjon. 

 

5.7. Személyes adatok kezelésének különös szabályai 

 

a) Az érintettel kötendő és a kötelezően közzéteendő közérdekű adatok körébe tartozó 

szerződések esetén a szerződésben rögzíteni kell, hogy az érintett tudomásul veszi és 

hozzájárul személyes adatai (neve, a szerződés megnevezése, típusa, tárgya, értéke, 

időtartama, és esetleges módosulásuk) közérdekű adatként történő nyilvánossá tételéhez, és 5 

éven keresztül történő nyilvános kezeléséhez. Amennyiben az érintett nem járul hozzá úgy a 

szerződés megkötésére nem kerülhet sor. 

b) Pályázat kiírásakor, az érintettekkel közölni kell, hogy pályázatuk, ajánlatuk érvényességi 

feltétele, az a) pont szerinti adatok nyilvánosságra hozatalához történő hozzájárulásuk. Ennek 

korlátozására irányuló nyilatkozat érvénytelen. 

c) Amennyiben az érintett személyes adatának kiadását harmadik személy (természetes vagy 

jogi személy) az adatszolgáltatás jogcímének megjelölésével kéri, és az nem tartozik az a) 

vagy a b) pont hatálya alá, és azt törvény nem zárja ki úgy az adatszolgáltatás teljesítése előtt 

az érintettet tájékoztatni kell törvényes jogairól és az adatszolgáltatás teljesítésére nyilatkozata 

alapján kerülhet sor. 

d) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából történő adatszolgáltatás 

engedélyezése során a kérelem benyújtására és teljesíthetőségének elbírálására az Nytv. 

valamint a végrehajtására kiadott 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell 

alkalmazni. Az adatszolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjra- a 16/2007. (III. 13.) 

IRM-MeHVM együttes rendelet előírásait kell alkalmazni., 

 

6. Közérdekű adatok megismerésének szabályai 

 
6.1. Közérdekű információk, illetőleg dokumentumok meghatározása 

 

6.1.1. Az Isztv. 26. §-a, valamint egyéb jogszabályok alapján közérdekű, nyilvános adat 

különösen a Kétpói Önkormányzat (továbbiakban; Önkormányzat) költségvetésével és annak 

végrehajtásával, vagyonával és annak kezelésével, a közpénzek felhasználásával, szervei 

feladatkörével, működésével, tevékenységével, átláthatóságával, ellenőrizhetőségével 

kapcsolatos információk. 

6.1.2. A kötelezően közzéteendő közérdekű információk: 

a. az Önkormányzat feladat-és hatáskörével, működésével, kapcsolatos információk - 

dokumentumok - keretében: az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, 

éves költségvetése, éves költségvetési beszámolója, a képviselő-testület nyilvános 

ülésein hozott rendeletei, határozatai; 

b. a Hivatal működésével, szervezetével kapcsolatos információk, dokumentumok; 

c. továbbá mindaz, amit jogszabály közérdekűvé nyilvánít. 

6.1.3. Nem tehetők hozzáférhetővé azok az adatok, 

a. amelyeket törvény alapján az arra jogosult szerv állam - vagy szolgálati titokká 

nyilvánított, 

b. amelyek a nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség alapján minősített adatok, 
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c. amelyek esetében a közérdekű adatok nyilvánosságához való jogot – az adatfajták 

meghatározásával - törvény más nevesített okból, illetőleg bírósági vagy közigazgatási 

hatósági eljárásra való tekintettel a nyilvánosságra hozatalt korlátozza, 

d. amelyek esetében 

d. a) az adatfajtára vonatkozó külön törvény a nyilvánossá tételt kizárja vagy 

korlátozza, 

c. b) a Ptk. 81. § előírásai alapján üzleti titok szabályait kell alkalmazni. 

6.1.4. A keletkezésüktől számított 10 éven belül nem hozhatók nyilvánosságra a feladat és 

hatáskörbe tartozó döntés meghozatalára irányuló eljárás során készített vagy rögzített és a 

döntés külső befolyástól mentes előkészítését, megalapozását szolgáló adatok, 

dokumentumok. 

Ezen adatok megismerését a jegyző hatáskörébe tartozó ügyek esetén a jegyző engedélyezi. 

Jogszabály egyes adatok megismerhetőségének korlátozására a fent meghatározottnál 

rövidebb időtartamot állapíthat meg. 

Az eldöntés megalapozását szolgáló adat megismerésére irányuló igény tíz éves időtartamon 

belül - a döntés meghozatalát követően akkor utasítható el, ha az adat megismerése a Hivatal 

törvényes működésének rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól 

mentes ellátást, így különösen az adatot keletkeztető álláspontját a döntések előkészítése 

során történő szabad kifejtését veszélyeztetné. 

6.1.5. Azon ügyek, illetőleg dokumentumok esetén, amelyekben mind a személyes, illetőleg 

az üzleti titkot jelentő, mind a közérdekű adatok előfordulnak, biztosítani kell az adatok 

pontosítását és a személyes, az üzleti titkot képező adatok elhatárolását. Amennyiben a 

közérdekű dokumentum az igénylő által meg nem ismerhető adatot is tartalmaz úgy a kiadott 

másolaton felismerhetetlenné kell tenni ezen adatokat. 

 

6.2. A közérdekű adatok előkészítése 

 

6.2.1. A közérdekű adatok feldolgozása, előállítása, az intranet rendszer keretében a 

jogszabály által meghatározott formában és határidőre történő elhelyezése az illetékes belső 

szervezeti egység feladata. 

6.2.2. Az intranetén majd a Portálon csak hiteles, a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

tartalmú és formájú információk helyezhetők el. Az adatok hitelességéért, megbízhatóságáért, 

a jogszabályban meghatározott formában történő előállításáért, a szükséges aktualizálásáért az 

illetékes dolgozó személyileg felelős. A dolgozó felelős azért, hogy a megjelenő jogszabályok 

által közérdekűvé nyilvánított adatok előírás szerinti publikálását biztosítsa. 

 

6.3. Nyilvántartás az elutasított kérelmekről 

 

A közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek elutasításáról nyilvántartást kell 

vezetni. 

A nyilvántartás tartalmazza: 

a) a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelem benyújtásának időpontját, 

b) a megismerni kívánt közérdekű adatok körét, az elérés módját: pl. Portálon, 

intranetén, 

c) az elutasítás, a megtagadás, dátumát, indokát nem elérhető nem nyilvános 

minősítését. 
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A Hivatal évente, az adatvédelmi biztos közleményében meghatározott időpontra értesíti az 

adatvédelmi biztost az elutasított igényekről, valamint az elutasítások indokairól. 

 

7. Jogorvoslati eljárás szabályai 

 
Ha a Hivatal a közérdekű adatra vonatkozó igényt nem teljesíti, az igénylő az Isztv, 31. §-ban 

foglalt eljárási rendnek megfelelően - az elutasítás kézhezvételét követő harminc napon belül 

- bírósághoz fordulhat. A megtagadás jogszerűségét és megalapozottságát a Hivatal köteles 

bizonyítani. 

A fenti rendelkezések nem alkalmazhatók a közhitelű nyilvántartásból történő - külön 

törvényben szabályozott - adatszolgáltatásra. 

 
Jelen szabályzat 2012. szeptember 15. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 1919/2006. 

számú jegyzői szabályzat hatályát veszti. 
 

 

 

Kétpó, 2012. szeptember 15. 

 

        Finta Adrienn 

              jegyző 
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GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYZATA 

 

 

A  Kétpó Község Önkormányzat gépjármű üzemeltetési szabályzatát a közúti gépjárművek, 

az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag-

fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló, többször módosított 60/1992. 

(IV.1.) Korm. rendelet alapján a következők szerint határozom meg. 

 

 

I. 

 

ÁLTALÁNOS RÉSZ 

 

1. A szabályzat célja, hatálya 

A gépjármű üzemeltetési szabályzat célja, hogy a Kétpó Község Önkormányzatnál  

meghatározásra kerüljenek azok a szabályok, amelyeket a gépjárművek üzemeltetése során 

érvényesíteni kell.  

 

A szabályzat hatálya kiterjed a Önkormányzat (intézmény) tulajdonában lévő, illetve a 

Önkormányzat (intézmény) által üzemeltetett, valamint az alkalmazottak tulajdonában lévő 

gépjárművekre, amikor azt önkormányzati célra használják. Kiterjed továbbá az üzemeltetést 

irányító, felügyelő, ellenőrző személyekre. 

 

2. A szabályzat tartalma 

A szabályzat – a hatályos jogszabályi előírásokra alapozva – a következő témákhoz 

kapcsolódóan tartalmaz előírásokat: 

 

 valamennyi gépjárműtípus üzemeltetési rendjére, így a személygépkocsikra, 

 a gépjárművek használatához kapcsolódó menetokmányok kezelésének rendjére, 

 az üzemanyag elszámolás szabályaira, 

 a önkormányzati gépjármű magáncélú használatának lehetőségeire, 

 a saját tulajdonú gépjárművek önkormányzati célú használatára. 

 

II. 

GÉPJÁRMŰ KATEGÓRIÁK 

1. A feladatellátáshoz használt gépjárművek 

A Önkormányzatnál az üzemeltetés módját tekintve a következő kategóriájú 

gépjárművek üzemelnek: 
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a) üzemi használatú személygépkocsi(k),  

b) személyi használatú személygépkocsi(k), 

c) anyagszállításra, beszerzésre és eseti személyszállításra,  

d) saját gépkocsi, hivatalos célra történő igénybevételre. 

 

Az üzemi használatú személygépkocsik: 

 gépjárművezetővel -, valamint  

 gépjárművezető nélküli (továbbiakban: kulcsos)  

rendszerben működnek.  

 

2. A költségvetési szerv tulajdonában, használatában lévő gépjárművek nyilvántartása 

A Önkormányzat (intézmény) használatában, tulajdonában lévő gépjárművekről az analitikus 

nyilvántartással egyező kimutatást kell készíteni, és azt folyamatosan karban kell tartani a 

szabályzat 1. sz. mellékletét képező tartalommal. 

A kimutatásnak tartalmaznia kell a következőket: 

 gépkocsi típusát, 

 gépkocsi rendszámát, 

 gépkocsi forgalmi engedélyének számát, érvényességi idejét, 

 a gépkocsihoz használt menetlevél típusát 

 megjegyzés változások bejegyzéshez. 

A kimutatás elkészítéséért és folyamatos karbantartásáért  a pénztáros a  felelős. 

 

 

III. 

A GÉPKOCSIK HASZNÁLATÁNAK  

ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 

1.  A gépkocsi üzemeltetés szabályai 

A Önkormányzat (intézmény) tulajdonában, használatában lévő gépjárművek szabályszerű 

üzemeltetéséért, a folyamatos üzem-, forgalombiztonsági és környezet-védelmi 

követelményeknek megfelelő műszaki állapotáért polgármester által  és  a Tanyagondnok a 

felelős. 

 

A gépjármű vezetője a napi munkakezdéskor köteles meggyőződni a gépjármű biztonsági 

berendezéseinek, a gépjárművek rendeltetésszerű üzemeltetésének a meglétéről.   

A Önkormányzat tulajdonában lévő személygépkocsik, csak az érvényes menetlevéllel 

hagyhatják el a Önkormányzat területét, illetve közlekedhetnek a közúton. 

 

A gépjárművezetők menetlevéltömbjéről a szigorú számadású nyomtatványokat nyilvántartó 

köztisztviselő köteles gondoskodni. 
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Az utazás ideje alatt a gépkocsivezető köteles a jármű okmányait (menetlevél, forgalmi 

engedély) magánál tartani és közúti ellenőrzés alkalmával a használat jogosságát igazolni. 

       Önkormányzat tulajdonában (tartós bérletében) lévő gépjárművek üzemeltetése, valamint 

az üzemben tartással kapcsolatos jogszabályok betartása, valamint betartatása a 

gépjárművezetők feladata. 

 

A személyszállító gépjárművek külföldi útra történő igénybevételét Boldog István 

polgármester, a polgármester esetében Keresztes Péter Pál alpolgármester jogosult 

engedélyezni.  

 

Indulás előtt a gépjárművek biztonsági berendezésének műszaki állapotáról és működéséről a 

gépjármű vezetőjének minden esetben meg kell győződnie. Ellenőriznie kell továbbá az 

okmányok, valamint a gépjármű tartozékainak meglétét és a gépjármű, KRESZ előírásainak 

való megfelelését. 

 

A személyi használatú vagy kulcsos gépkocsi ( kulcsos személygépkocsinak minősül, abban 

az esetben, ha a gépjárművet nem a felelős személy vezeti) átadása, illetve átvétele során a 

„Gépjármű átadása-átvétele” elnevezésű nyomtatványt (2. sz. melléklet) kell használni.  

 

A gépjármű vezetőjének a gépjármű használata közben figyelemmel kell kísérnie a gépjármű 

biztonsági berendezéseinek, valamint a gépjármű rendeltetésszerű, zavartalan működését. 

 

Az üzem közbeni műszaki hibára utaló jelenség észlelése esetén a jármű állagának megóvása, 

valamint a közlekedés biztonsága érdekében - ha a gépjárművezető  a hibát megszüntetni nem 

tudja - a gépjárművet - ha arra lehetőség van - be kell vontatni a gépjármű telephelyre, illetve 

a hiba megszüntetése érdekében segítséget kell kérni az autómentő szolgálattól vagy a 

polgármestertől. 
 

A gépjárművek üzemeltetése, használata során bekövetkezett, anyagi kárt okozó 

eseményekről jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 

A jegyzőkönyv elkészítéséért gépjárművezető felelős. A jegyzőkönyvben foglaltak alapján 

polgármester dönt a kártérítés mértékéről. 

 

2.  A menetokmányok kezelésének szabályai 

 

Önkormányzat gépjárművei a személyi használatú gépkocsik, valamint az 

útnyilvántartás vezetésére kötelezett gépkocsik kivételével csak menetlevéllel 

közlekedhetnek.  

 

A gépjárművezetők menetlevéllel, történő ellátásáról a szigorú számadású dokumentumokat 

nyilvántartó köztisztviselő köteles gondoskodni. 

 

A gépjárművek használatához a 3. sz. mellékletben található menetokmányokat kell 

használni, melyről – az útnyilvántartás kivételével – a szigorú számadás alá tartozó 

bizonylatokkal egyező nyilvántartást kell vezetni.  
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A menetlevél „rendelkezés” részét a gépjármű vezetője tölti ki, feltüntetve: 

 

 a célállomást, illetve az útirányt, 

 utazásra jogosultak számát, nevét. 

 

A menetleveleket naponta kell kiállítani. 

 

A teljesítményadatokat tartalmazó rész kitöltése a gépkocsivezető feladata, akinek a 

menetlevélen fel kell tüntetni: 

 

 kilométer állását induláskor, érkezéskor, 

 a megtett kilométert, 

 az útvonal megállóhelyeit és az ezekhez tartozó időadatokat, 

 a teljesítmény igazolására szolgáló aláírását. 

 

A gépkocsivezetőnek az előzőeken túl a menetlevélen fel kell jegyezni: 

 

 a kilométer számláló meghibásodása esetén a meghibásodás helyét 

(település, országúti távolságot jelző km tábla), 

 a tankolt üzemanyag mennyiségét, 

 a tankolás időpontjában a kilométer óra állását,  

 az észlelt, de nem javított hibát az „Üzemben tartó neve és címe” alatti 

üres részen,  

 stb. 

A menetleveleken javítást csak áthúzással, valamint a javítást végző aláírásával lehet 

végrehajtani. 

 

A menetlevelek vezetését, valamint azok adatait a belső ellenőr, évente köteles 

szúrópróbaszerűen ellenőrizni. Az ellenőrzés megtörténtét a menetlevélen fel kell jegyezni.  

 

Az utazás ideje alatt a gépkocsivezető köteles a jármű okmányait (menetlevél, forgalmi 

engedély) magánál tartani és közúti ellenőrzés alkalmával a használat jogosságát igazolni. 

 

3.  A gépkocsik üzemanyag ellátásának, elszámolásának rendje 

 

Üzemanyag költség csak számla alapján számolható el. A számlán minden esetben fel kell 

tüntetni a gépkocsi rendszámát és a tankolás időpontjában a tényleges kilométeróra állását. 

 



 144 

A gépkocsivezetők üzemanyag vásárlás céljára üzemanyag előleget vehetnek fel, mellyel 

minden hónap 10. napjáig kötelesek elszámolni. 

 

Ha egy gépkocsivezető több gépkocsit vezet, az előleg járművenként vehető igénybe.  

 

Az előleg igénybevételére az Elszámolásra üzemanyag-előlegre elnevezésű nyomtatványt 

kell használni. 

 

Az üzemanyag elszámolás teljesítéséhez a gépkocsikat tele tankkal kell a 

gépkocsivezetők, személyi használatú gépkocsi igénybevételére jogosult személy, 

valamint a kulcsos gépkocsit használó személy részére átadni, és ugyancsak teli tankkal 

kell részükről a gépkocsikat leadni, visszaadni.  

 

A felvett üzemanyag előleggel legkésőbb a tárgyhót követő 10.napjáig el kell számolni. 

 

A kulcsos gépkocsik üzemanyag költségeivel a leadott számlák alapján a kulcsos gépkocsit 

igénybe vevő, számol el.  

Az üzemanyag elszámolás részletes rendjét a pénzkezelési szabályzat tartalmazza. 

 

A gépjárművek üzemanyag fogyasztási normáinak, valamint az üzemanyag felhasználás 

ellenértékének (továbbiakban: üzemanyagköltség) meghatározása a következők szerint 

történik: 

 

a)/1  Az üzemi használatú, valamint személyi használatú személygépkocsik üzemanyag 

fogyasztási normáját - a módosított 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet  2.§ (1) bekezdés a.) 

pontja alapján meghatározott - korrekciós tényezőkkel módosított – alapnorma-átalány  

alapján kell elszámolni. 

 

 

Az üzemanyag fogyasztási normának a - módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet     

4. §-a szerinti elszámolása esetén az alapnorma-átalányra külön pótlék nem számolható 

el! 

 

Az üzemanyag fogyasztási normának a - módosított - 60/1992. (IV.1.) Korm. rendelet    

2.§ (1) bekezdés a.) pontja  szerinti elszámolása esetén  a gépjárművezetők kötelesek a 

menetlevél  nyomtatványon feltüntetni a korrekciós tényezők alapjául szolgáló adatokat, 

információkat.  

 

A gépkocsivezetők által tankolt üzemanyag mennyiségéről és a számla alapján elszámolt 

költségekről a 4. sz. mellékletben található nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást 

valamennyi gépjárműre külön-külön el kell készíteni. A nyilvántartásba az adatokat a 
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menetlevél, valamint az üzemanyag tankolásáról kapott számla alapján folyamatosan 

kell vezetni.  

A futásteljesítményről (megtett kilométerről) ugyancsak nyilvántartást kell vezetni a 5. sz. 

mellékletben foglaltak szerint. 

IV.  

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TULAJDONÁBAN LÉVŐ SZEMÉLYGÉPKOCSIK 

HASZNÁLATA 

1. A személygépkocsik használatának rendje 

A személygépkocsi igények napi kielégítéséről Boldog István polgármester dönt. 

a)  első helyen kell kielégíteni azoknak a dolgozóknak az igényeit, amelyek 

halaszthatatlanok, illetve melyeket napi rendszerességgel ismétlődően el 

kell látni, 

b)  ezt követően kell biztosítani a pénzszállításhoz a gépkocsit, amikor a 

pénzkezelési szabályzatban meghatározottak szerint készpénzt csak 

gépkocsival lehet szállítani, 

 

Helyközi közlekedésre gépkocsi igénylést a szabályzat 8. sz. mellékletében szereplő 

kiküldetési rendelvény kitöltésével írásban kell kérni 5 nappal a tervezett utazás előtt. A 

gépkocsi igénylés polgármester engedélyezi, legkésőbb a tervezett utazást megelőző 2 

nappal. 

 

Személygépkocsik magáncélú használatát  a polgármester engedélyezheti.  

A magáncélra is használt önkormányzati gépkocsik után az SZJA törvény 70. §-ban 

foglalt elő-írásoknak megfelelően a cégautó adót meg kell fizeti. Az adó megállapításáért 

és megfizetéséért  pénügyi ügyintéző a felelős. 

 

2. A személygépkocsi hivatásos gépkocsivezetővel történő használatának rendje 

A hivatásos gépkocsivezetővel közlekedő gépkocsik – amennyiben menetlevél vezetésére 

kötelezettek – csak a II/2. pontban előírt menetlevéllel közlekedhetnek. A gépkocsi 

vezető részére minden nap új menetlevelet kell kiállítani. A menetlevelet – amennyiben a 

program előre ismert – lehetőleg az előző nap a napi munka végzésekor a 

gépkocsivezetőnek át kell adni. A gépkocsivezető a lejárt, előző nap átvett menetlevelet 

az új menetlevél átvételekor köteles leadni. 

A gépkocsikat munkaidő alatt a tároló helyen, a Önkormányzat székhelyén kell tárolni.  

3. A kulcsos személygépkocsi használatának rendje 

A kulcsos gépkocsikat csak helyközi közlekedéshez lehet igénybe venni. Helyi 

közlekedésre csak indokolt esetben vehető igénybe. 
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A gépkocsikat a Önkormányzat székhelyén/telephelyén kell tárolni. Az indulást és 

érkezést minden esetben itt kell kezdeni, illetve itt kell befejezni. 

A gépkocsit minden esetben üzemanyaggal feltöltött állapotban kell kiadni, illetve a garázsba 

történő beálláskor leadni, a menetlevéllel és a felszereléssel együtt. 

 

Ha a gépkocsit a Önkormányzatnál illetve az Önkormányzatnál munkaviszonyban álló, az 

arra jogosító engedéllyel rendelkező személy vezeti, a kulcsos gépkocsi vezetésére vonatkozó 

engedélyt a polgármester adja ki. A kiadott engedélyekről nyilvántartást kell vezetni. A 

nyilvántartást a pénztáros vezeti.  

 

 

4. Személyi használatú gépkocsik használatának rendje 

 

Személyi használatú gépkocsi igénybevételére a hivatal dolgozói a polgármester 

engedélyével jogosultak.  

 

                                                                               V. 

 

SAJÁT GÉPKOCSI HASZNÁLATA  

HIVATALOS CÉLRA 

 

Magántulajdonú személygépkocsit – hivatalos célra – csak a polgármester 

engedélyével lehet igénybe venni: 

 helyi utakra, 

 helyközi közlekedésre. 

 

Saját gépkocsi igénybevételét a szabályzat 8. sz. mellékletét képező kiküldetési 

utasításon kell engedélyeztetni. A kiküldetési rendelvényt két példányban kell 

kiállítani. A rendelvény egyik példányát Önkormányzat (intézmény), másik 

példányát pedig a dolgozó köteles megőrizni az elévülési idő lejártáig. 

 

Saját gépkocsi hivatalos célú felhasználására engedély akkor adható, ha: 

 a Önkormányzat tulajdonát képező gépkocsi nem áll rendelkezésre, 

 a önkormányzati gépkocsi rendelkezésre áll, de az igénybevevőnek az 

ilyen gépkocsi vezetésére nincs engedélye, 

 a saját gépkocsival történő utazás olcsóbb, mint a menetrendszerinti 

közlekedési eszközök igénybevétele, 

 a saját gépkocsi használatával felmerülő többletköltség, 

időmegtakarítással jár. 
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A saját tulajdonú gépkocsi hivatalos célú használatának feltétele a biztosítás megléte. A saját 

tulajdonú gépkocsi csak abban az esetben vehető igénybe, ha a dolgozó előzetesen írásbeli 

nyilatkozatot ad arról, hogy a gépkocsi használatával kapcsolatosan sem személyi, sem tárgyi 

kártérítési igénnyel nem lép fel a Önkormányzattal szemben.  

A nyilatkozatot a 10. számú melléklet szerint kell kiállítani. A nyilatkozat egész évre, illetve 

új gépkocsi beszerzéséig érvényes. Évenként, illetve a gépkocsi cseréjekor új nyilatkozatot 

kell adni.  

 

A nyilatkozaton tett adatokban bekövetkezett változást minden esetben haladéktalanul be kell 

jelenteni. A nyilatkozatot 1 példányban meg kell megőriznie.  

 

A saját tulajdonú személygépkocsi használatáért költségtérítés illeti meg a dolgozót. A 

költségtérítés elszámolására a 9. sz. mellékletben található kiküldetési rendelvényt kell 

használni, melyet két példányban kell kiállítani. 

A költségtérítés összege az eseti belföldi kiküldetési rendelvényben feltüntetett km-távolság 

szerint az üzemanyag fogyasztási norma és legfeljebb az APEH által közzétett üzemanyagár 

alapulvételével kiszámított üzemanyag-, valamint fenntartási költségtérítésből áll. 

 

A fenntartási költségtérítés fizetésére - a munkavállaló választásától, illetőleg nyilatkozatától 

függően - kétféle módon kerülhet sor. 

 

a) Az SZJA   törvény 3. számú mellékletének  II/6. pontjában, meghatározott   összegű 

normaköltség választásával.  

 

Ebben az esetben a dolgozónak nem keletkezik adóköteles jövedelme, nincs adófizetési 

kötelezettsége. 

 

b) A munkavállaló az SZJA törvény 3. számú mellékletének II/6. pontjában 

meghatározott – adómentes – összegtől eltérő mértékű, 9 Ft/km fenntartási 

költségtérítésben részesül, melyből adóelőleget nem kell levonni.    

 

 

A saját gépkocsival megtett, az elszámolás alapját képező út hosszát távolsági térkép, 

ennek hiányában érvényes távolsági autóbusz menetrend alapján kell meghatározni.  

 

VI. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

Ez a szabályzat 2012. szeptember hó 15. napján lép hatályba. 

 

A ÖNKORMÁNYZATNÁL, HOGY A SZABÁLYZATBAN FOGLALT 

ELŐÍRÁSOKAT AZ ÉRINTETT MUNKATÁRSAK MEGISMERJÉK, ANNAK 

TÉNYÉT A SZABÁLYZATHOZ CSATOLT ÍVEN ALÁÍRÁSUKKAL IGAZOLJÁK, 

A HATÁLYBALÉPÉS NAPJÁVAL EGYIDEJŰLEG. 
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1. sz. melléklet 

K I M U T A T Á S 
a Önkormányzat (intézmény)  használatában, tulajdonában lévő gépjárművekről 

 
 

Sor-

szám 
Gépkocsi típusa Gépkocsi rendszáma 

Gépkocsi forgalmi 

engedélyének száma 

Gépkocsihoz használt 

menetlevél 

(útnyilvántartás) 

Megjegyzés 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Kelt, …………………………..év….hó….nap 

 

……………………………………. 

          aláírás 
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Költségvetési szerv neve 

 

2. sz. melléklet  

 

Gépkocsi átadása-átvétele 

 

Forgalmi rendszám: ..................................... 

Típus: ............................................................. 

Átadás időpontja: ......................................... 

Visszavétel időpontja: .................................. 

 

A fenti rendszámú gépkocsi az alábbi tartozékokkal került átadásra, illetve átvételre:  

 

Megnevezés Induláskor Érkezéskor 

Tele tank   

Forgalmi engedély   

Pótkerék   

Emelő   

Mentőláda   

Tartalék izzókészlet   

Vontatókötél   

Elakadás jelző   

Rádió működik - nem működik    

Rádió antenna   

Telefon antenna   

Kerékanya kulcs   

Gyertyakulcs   

Csavarhúzó   

   

   

 

Induláskor:     átadó: ................................     átvevő: .................................... 

Érkezéskor:    átadó: ................................     átvevő: .................................... 

 

A gépkocsi vezető nélküli (kulcsos) gépkocsit a menetlevélen megnevezett személy veszi illetve adja át a 

gépjármű üzemeltetéssel megbízott személynek (garázsmesternek). 

Az átadás-átvételkor az átvételi lapon szereplő tételeket ellenőrizni és az átvételi lapon „X”-el jelölni kell. 

Hiányosan felszerelt gépkocsi nem adható ki.  

A megjegyzéseket és az esetleges hiányokat, valamint a hiányok okait a hátoldalon kell rögzíteni.
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Költségvetési szerv neve 

 

3. sz. melléklet 

 

K i m u t a t á s 

a gépjárművek üzemeltetéséhez használatos menetokmányokról 

(89/1998. (XII.20.) MT rendelet 2. sz. melléklet 

 

 

 

Menetokmány neve Jele, száma Melléklet száma 

Személygépkocsi 
menetlevél D. Gépjármű 31. r. sz.  3/a. sz. melléklet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3/a. sz. melléklet 

A személygépkocsis személyszállító szolgáltatást végző személygépkocsi okmánya 
 

  sorozat  sorszám 

 Személygépkocsi menetlevél A ................................................ 

      

 Forgalmi rendszám:  Gyártmány:      Üzemben tartó neve, címe, pénzforgalmi jelzőszáma: 

     ....... év ............... hó ...... nap     

 Gépjárművezető neve:  Gépjárművezető neve:     

        

  

 Teljesítés 
 A fuvar kezdetének ideje  

............. óra ....... perc 

 

Km-óra 

Tény-  

leges 

 

Utas- 

 

Teljesítmény 
   Díjszámítás: 

 Honnan hová Érkezés Indulás állása km szám igazolása     

 (megállás helye) óra perc óra perc             

  ---- ----                 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

  

 Összes km: 

     A fuvar befejezésének  

ideje  

.......... óra ........ perc 

 Fuvarozási idő: 
      



 

 

  Gépjármű 31. sz. menetlevél 

3/c. sz. melléklet 
A közúti árufuvarozást végző gépkocsi, mezőgazdasági vontató, lassú jármű, valamint ezekből és pótkocsikból álló járműszerelvény fuvarlevele 

 

   

Rendszám: 

   

Gyártmány: 

   

Teherbírás: 

   Fuvarozó neve, címe, 

pénzforgalmi jelzőszáma: 
 FUVARLEVÉL  sorozat  

A 

 sorszám 

 Gépjárművezető neve:        Tevékenység engedélyezési száma  Fuvarozás   

   ................ év ........................ hó ...... nap      ........................................................  Rendelkezésre bocsátás   

  

 Teljesítés   
 A fuvarozás kezdetének ideje:  

................... óra .............. perc 

 Áru megnevezése  

(kísérőokmány száma) 

 Áruátvétel és 

teljesítmény igazolása 

    
 Díjszámítás   

  
 Számla   

 Számlakifizető/költségviselő  

neve, címe, MNB száma: 

 Honnan - hová  km-óra  Tömeg (t)  csomagolás módja              Fuvarozó neve, címe:   

 (megállás helye)  állása  fel  le                   

                          

                       Fuvarozó adóigazgatási azonosító száma: 

                       A száma kelte:  A teljesítés helye: 

                       A tevékenység SZTJ száma:  A teljesítés időpontja: 

                

           A számla tételeinek részletezése:   

 Összes            A fuvarozás befejezésének ideje:              ....................................................................................     

                                

   rakott km    fuvarozási     tömeg  .......... nap ......... óra .......... perc  Fuvarozási idő            ....................................................................................     

       táv.                         

                          

 Megállapodás  A fuvardíj kiegyenlítése    A fuvarozáshoz    A fuvardíj-megállapodás  Egyéb megállapodások:    ....................................................................................     

   készpénzzel/átutalással történik    kapcsolódó     részletezése           

   megnevezése, mennyisége, ismertetőjelei:    okmányok    .......................          ....................................................................................     

 Az                          

 áru          .......................          ....................................................................................     

   átvételének helye, ideje:    .......................          ....................................................................................     

                      

   kiszolgáltatásának helye, ideje:    .......................          Fizetendő díj (Ft) (forgalmi adó nélkül)     

                      

 (P. H.)  (P. H.)    Fuvardíj Ft          Az általános forgalmi adó kulcsa ........................%     

                      

       Rakodási díj Ft          Forgalmi adó összege (Ft)     

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

 fuvarozó  fuvaroztató    Egyéb díjak Ft          A számla végösszege (Ft)     

                      

                



 

 

                                                                                                                               4. sz. melléklet 

KIMUTATÁS 

az üzemanyag fogyasztásról 

      

Gépkocsi típusa: ………………………….    

Gépkocsi rendszáma: ……………………..    

Kilométer óra állása: 20…..január 1-jén………………………………  

      

Sor-

szám 
Tankolás időpontja 

Menetlevél  

száma 
Egységár 

Mennyiség 

(liter) 

Összesen 

(Ft) 

1 2 3 4 5 6 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  Összesen:        



 

 

                                                                                                                      5. sz. melléklet 

 

 

KIMUTATÁS 

A futásteljesítményről 

     

Gépkocsi típusa: ………………………….   

Gépkocsi rendszáma: ……………………..   

Kilométer óra állása: 201…..január 1-jén……………………………… 

     

Sor-szám Tankolás időpontja 
Menetlevél  

száma 

Megtett 

kilométer 
Összes kilométer 

1 2 3 5 6 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

  Összesen:       
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                                                                                                                     8. sz. melléklet 

Belföldi kiküldetési utasítás 

 

       Kiküldetési utasítás   ……………………, 200…………………... 

 

 

                                                                                            

  
 

A
  
ki

kü
ld

ö
tt

 

neve: beosztása: 

szolgálati helye: 

állandó lakhelye: 

kiküldetésének  

helye: 

együtt utazik:…………………… 

……………………………….. 

……………………………….. 

szolgálati beosztása:……………….. 

……………………………………… 

………………………………………. 

Utazzék el 20………….. hó ……..n a fent megjelölt helységébe 

…………………………………………………………………………… 

Kiküldetés célja: ……………………….………………………...…………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Az utasításban foglaltaknak legkésőbb ………………………….………………………. ig 

TEGYEN ELEGET ÉS ELJÁRÁSÁNAK EREDMÉNYÉT JELENTSE.  

IGÉNYBE VEHETŐ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ:  

 ÖNKORMÁNYZATI GÉPKOCSI (GÉPKOCSIVEZETŐVEL) 

 ÖNKORMÁNYZATI GÉPKOCSI (KULCSOS) 

 SAJÁT GÉPKOCSI 

 EGYÉB KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ 

………………………………………………. 

 
 (A ……………… rendszámú gépjármű …………………….……..tulajdonát képezi.) 

A fenti rendszámú saját tulajdonban lévő gépjármű igénybevételét a mellékelt gazdaságossági számítás és az 

esedékes CASCO biztosítási díj befizetésének igazolása alapján engedélyezem. 

 

 

    …………………………………                                   ……………………………… 

              az engedélyező                                                                                            a kiküldő szerv  

                  aláírása                                                                                                         bélyegzője  
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                                                                                                    9. sz. melléklet 

 
  



 

10. sz. melléklet 

 

Nyilatkozat 

a saját tulajdonú személygépkocsi hivatalos célú igénybevételéhez 

 

 

ALULÍROTT ………………………………………. (NÉV)…………………… 

(LAKCÍM), A ……………………………. ÖNKORMÁNYZAT (INTÉZMÉNY) 

DOLGOZÓJA KIJELENTEM, HOGY AZ ALÁBBI, SAJÁT TULAJDONOMBAN 

(HÁZASTÁRSAM TULAJDONÁBAN) LÉVŐ SZEMÉLYGÉPKOCSIT HIVATALOS 

CÉLRA IGÉNYBE KÍVÁNOM VENNI. 
 

A személygépkocsi 

típusa: ……………………………………….…… 

forgalmi rendszáma: ……………………………… 

forgalmi engedélyének száma: …………………… 

műszaki érvényessége: ………………………..…. 

hengerűrtartalom: ………………… köbcentiméter 

használandó üzemanyag oktánszáma: ……………. 

tulajdonosának neve: ……………………………. 

 

Az  üzemanyag költségtérítés összegének megállapításánál tudomásul veszem a – módosított - 60/1992. (IV.1.)  

Korm. rendelet 4. §-a szerinti alapnorma átalánnyal történő elszámolást. 

A fenntartási költségtérítést:  

a)    az SZJA törvényben meghatározott normaköltség figyelembevételével 
kérem elszámolni. 

b)   ....... Ft/km. mérték figyelembevételével kérem számfejteni, önadózóként 
tételes költségelszámolással kívánok élni.  

 

 

Kijelentem, hogy a saját tulajdonomban (házastársam tulajdonában)
*
 lévő személygépkocsi hivatalos célú 

használatával kapcsolatban semmiféle kártérítési igénnyel - kivéve a munkáltató jogszabályon alapuló kártérítési 

felelőssége  körébe tartozó eseteket - nem lépek fel a ..................................................................... (munkáltató 

megnevezése) szemben.  

 

 

                                                                                                            

…………………………………….. 

 aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*
 a nem kívánt részt törölni kell 



 

 

 159  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F Ü G G E L É K 
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A GÉPJÁRMŰ ÜZEMELTETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ 

FONTOSABB JOGSZABÁLYOK JEGYZÉKE 

 

 

 1./   Módosított 2000. évi C. törvény a számvitelről 

 2./   Többször módosított 1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról 

 3./   Többször módosított 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 

 4./   Többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és 
osztalékadóról 

 5./    Többször módosított 2003.évi XCII. törvény az adózás rendjéről 

 6./   Többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról  

   7./     2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról 

   8./     190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősség-biztosításáról 

   9./   7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet a gépkocsik  környezetvédelmi felülvizsgálatáról 

és ellenőrzéséről 

 10./  Többször módosított 1/1975. (II.5) KPM-BM együttes rendelet a közúti 
közlekedés szabályairól (KRESZ)  

 11./  Többször módosított 1/1990. (IX.29.) KHVM rendelet a gépjármű-fenntartó tevékenység személyi és 

dologi feltételeiről 

 12./  33/2000. (XI.28.) BM rendelet a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést adó készülékek 

felszerelésének  és használatának szabályairól 

 13./  Többször módosított 60/1992. (IV.1.) Korm.  rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, 

erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható 

mértékéről 

 14./  78/1993. (V.12.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 

 15./  43/1999. (III.3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból  történő 

finanszírozásának részletes szabályairól 

 16./  124/1994. (IX.15.) Korm. rendelet a járművezető gyakorlati szakoktatók saját jármű üzemeltetésének 

költségtérítéséről 
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Iktatószám.          /2012.  

 

 

Kétpó Községi Önkormányzata 

5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

Tel./fax.: (56) 333-294 

E-mail: ketpo@ketpo.hu 

 

 

 

Kétpó Községi Önkormányzata 

munkavállalóinak 

béren kívüli juttatási rendszeréről szóló 

 

SZABÁLYZATA   

 

 

 

 

 

 

 
Jelen szabályzat hatályba lép: 2012. szeptember 15. 

 
 Jóváhagyta: 

 

 

         Finta Adrienn 

 

                                       jegyző 

  

mailto:ketpo@ketpo.hu
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Kétpó Községi Önkormányzatában (továbbiakban: Önkormányzat) 2012. január 1-jétől 

kezdődően, az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 71. §-a 

figyelembevételével, a közalkalmazotti és az alkalmazotti munkavállalóinak cafetéria 

rendszerben biztosít béren kívüli juttatásokat.  

 

A rendszer célja, hogy az egyéni döntés lehetőségén keresztül megfeleljen az eltérő 

munkavállalói igényeknek, az azonos munkakörben munkavállalóknak egységes feltételeket 

biztosítson, kövesse a korszerű szolgáltatásokat, a hatékony juttatási módszereket.  

Jelen szabályzat a cafetéria rendszer alapelveit, működési szabályait, a munkáltató és a 

munkavállalók - a cafetéria rendszerrel kapcsolatos - jogait és kötelezettségeit tartalmazza.  

 

1. A Szabályzat célja 

 

 

Egyéni választási lehetőség biztosítása a munkavállalók meghatározott csoportja(i) számára a 

béren kívüli juttatások terén, amelyek rugalmasan igazodnak a dolgozók személyes 

igényeihez.  

 

Alapelvek 

– Egyenlő elbánás elve: a Önkormányzat egyenlő feltételeket biztosít az alábbiak 

szerint: 

 A munkavállalók meghatározott ismérvek alapján elkülönített csoportjának minden     

tagja egyenlő feltételek mellett választhat a rendszerbe bevont juttatások közül.  

– Költséghatékonyság elve: A cafeteria rendszer elsősorban olyan juttatási elemeket 

tartalmaz, amelyek mind a munkavállaló, mind a munkáltató számára adó- és 

járulékmentesek, vagy adó- és járulékkötelesek ugyan, ám a készpénz-juttatásnál 

(bérnél) kedvezőbb feltételekkel adóznak az adott évre vonatkozó törvényi szabá-

lyozás szerint.  

– Rugalmasság elve: A munkavállaló - saját élethelyzetének, életkörülményeinek és 

szükségleteinek megfelelően - szabadon választhat a felkínált lehetőségek közül a 

megadott keretek között. 

– Tudatos választás elve: A munkavállaló a költségvonzatok ismeretében választ a 

felkínált juttatások közül. 

– Munkavállalói illetményrendszerhez illeszkedés elve: A munkavállalói cafeteria 

keretösszegének megállapítása egységes, rendszerszemléletű elv alapján, a 

mindenkori költségvetési törvényben meghatározott keret meghatározása alapján 

történt. 

– Periodicitás elve: A választásra jogosult munkavállalók minden évben azonos 

időszakban választhatnak a következő évre 

– Költségsemlegesség elve: A munkavállaló a bruttó költségkeretét költi.  

– Nettó összegből teljes cégköltség számítás elve: Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló 

által kiválasztott juttatásból igényelt nettó értékhez hozzáadjuk az esetleges 

közterheket (adók + járulékok), így a munkavállaló cafeteria keretét a teljes 

cégköltség csökkenti. Képlettel: 

Nettó összeg + Munkavállalói közterhek + Munkáltatói közterhek = Teljes ráfordítás. 
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– Arányosítás elve: A munkavállalók minden esetben munkaidejük arányában, 

óraelfoglaltságuk alapján részesülnek a juttatásokból. Azt a munkavállalót azonban, 

akinek a választásra való jogosultsága bármilyen okból kifolyólag év közben 

módosul (pl. belépés, kilépés, munkakör-váltás, keresőállomány-változás stb.), 

időarányosan illeti meg a cafeteria keret.  
 

 

2. Alapfogalmak 

 

 

A cafeteria illetményrendszeren kívüli egyéb szociális és jóléti juttatás. 

A Önkormányzat a cafeteria rendszeren kívül a törvényi előírások, az egyéb belső 

szabályzatok alapján biztosítja munkavállalói számára az ott meghatározott béren kívüli 

juttatásokat. 

A munkavállalónak a Cafetéria-jogosultsággal kapcsolatos teendőit az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

3. A Szabályzat hatálya 

 

Az Szabályzat személyi hatálya a Önkormányzat valamennyi munkavállalójára, a 

munkavállalókon, ügykezelőkön túl kiterjed az adott szervnél foglalkoztatottakra (mint 

például a prémium évek programban résztvevő közalkalmazotti jogviszonyban állók, a 

munkavállalók, az ösztöndíjasok, az európai uniós forrásból finanszírozottak stb.) 

 

 

Cafeteria nyilatkozat érvényessége 

A Cafeteria nyilatkozat az azon megadott lejárati időig érvényes. Lejárati idő után a 

dolgozónak új nyilatkozatot kell kitöltenie, melyen az előző nyilatkozattól eltérően is 

választhat. Ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik, vagy a munkavállaló 

áthelyezésére kerül sor, akkor az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül 

nyilatkozik az általa választott cafetéria-juttatásról. 

 

 

Cafeteria nyilatkozat időközi módosítása  

A Cafeteria nyilatkozat lejárat előtti (időközi) módosítása névre szóló utalvány esetében csak 

akkor lehetséges, ha a közigazgatási szerv még nem rendelte meg a munkavállaló részére 

annak korábbi nyilatkozata alapján. 

 

Cafeteria nyilatkozat hiánya 

Azok a munkavállalók, akik saját hibájukból kifolyólag nem adják le a megadott határidőre a 

kitöltött és általuk aláírt Cafeteria nyilatkozatot, azok automatikusan az alapértelmezettként 

beállított juttatási csomagban részesülnek. 
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4. Kapcsolódó szabályozások 

  

 

A Szabályzatot az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatával és mellékleteivel 

összhangban kell alkalmazni. 

 

 

5. Jogosultsági szabályok 

 

Cafetéria juttatásra jogosult: az Önkormányzat és intézményei valamennyi munkavállalója, a 

munkavállalókon, ügykezelőkön túl az Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak. 

 

Az a munkavállaló nem jogosult cafetéria-juttatásra, ha: 

- a tartós külszolgálaton lévő munkavállaló, 

- a nemzeti szakértőként foglalkoztatott munkavállaló, 

- a munkavállaló azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre 

nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.  

 

Ha év közben történik a jogosultság megszerzése (pl. jogviszony létesítés, vagy GYES-ről, 

GYED-ről visszatérés), akkor időarányosan jár a keret. Ugyanúgy az időarányosságot kell 

figyelembe venni akkor, ha évközben megszűnik a jogviszony vagy elvész a jogosultság.  

6. A cafetéria keret, és a keretösszeg meghatározása  

 

A munkavállalót megillető cafetéria juttatás éves összege az 120.000- forint/munkavállaló.  

 

Az éves keretösszeget ezer forintra kerekítve kell megállapítani.  

 

A próbaidősök és a részmunkaidősök is teljes keretre jogosultak.  

 

A cafetéria-juttatás éves összege, a keretösszeg „bruttó”, azaz magába foglalja az egyes 

juttatások adótartalmát, így a munkavállaló keretét az adótartalommal együtt növelt összeggel 

kell csökkenteni.  

 

A prémium évek programban résztvevő közszolgálati jogviszonyban állók esetében a 

programban részt vevő közalkalmazotti, alkalmazotti jogviszonyban állót a cafetéria-juttatás 

harminc százaléka illeti meg.  

 

A keretösszeget az évközbeni jogviszony létesítés és jogosultság megszerzése esetén 

arányosan kell számolni.  
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7. Cafetéria juttatási elemek 

 

 

Az egyes munkavállaló által igénybe vehető Cafetéria juttatási elemek közül a munkavállaló – 

keretösszegén belül – adott évi nyilatkozatával szabadon választhat ezen szabályzat 2. számú 

melléklete szerinti juttatási formák közül. Az egyes juttatási formákra vonatkozó részletes 

információk, szabályok a 2. számú melléklet szerint. 

 

I. Munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató 

telephelyén (Kétpó, Felszabadulás 16 sz. alatt) működő étkezőhelyen, a főzőkonyha 

ebédlőjében megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi 12.500,- Ft-

ot meg nem haladó rész; 

 

II. Fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott 

jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony 

minden megkezdett hónapjára a havi 5.000,- Ft-ot meg nem haladó rész; 

 

III.   Széchenyi Pihenőkártya 

 

- szálláshely alszámlájára utalt  … legfeljebb 225.000,- Ft, 

 - vendéglátás alszámlájára utalt  … legfeljebb 150.000,- Ft, 

 - szabadidő alszámlájára utalt  … legfeljebb 75.000,- Ft. 

 

 

IV. Iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a 

minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész; 

 

V. a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi 

utazására szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem; 

 

VI.  az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát meg nem 

haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele az adott 

hónapra más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta, vagy - az 

adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével - több hónapra előre, vagy utólagosan 

legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben.  

 

VII. az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve 

a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy 

az adott jogcímen bevétele az adott hónapra más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a 

juttató a hozzájárulást havonta, vagy - az adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével - 

több hónapra előre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben.  
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8. A juttatások igénybevételének rendje 

 

A munkavállaló tárgyév március 1. napjáig nyújtja be ezen szabályzat 3. számú melléklete 

szerinti nyilatkozatát. 

 

A nyilatkozat benyújtásának módja: papír alapon Kétpó Község Községi Önkormányzata 

5411 Kétpó, Almásy tér 1. (szervezeti egység/ügyintéző megjelölése) vagy elektronikus úton 

a ketpo@ketpo.hu e-mail címre. 

A nyilatkozatot papír alapon két példányban, aláírva kell benyújtani, amelyből egy példány a 

munkavállalónél marad, egy példány pedig a munkáltatónál. 

 

A juttatásokra való jogosultság nyilvántartása érdekében a munkavállalónként vezetendő 

nyilvántartást ezen szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

9. A Szabályzat alkalmazásának módja 

 

 

A Szabályzat megismerését az érintett munkavállalók részére a jegyző biztosítja, az egyes 

munkaköri leírásoknak és a Szabályzat előírásainak megfelelően. 

 

 

10.  A Szabályzat karbantartása 

 

 

A Szabályzatot a vonatkozó jogi szabályozásban, valamint a Önkormányzatban bekövetkező 

változások miatt időközönként aktualizálni kell. Ez .Pénztáros feladata. 

 

 

11. Hatályba léptetés 

 

Ezen Szabályzat .2012 év szeptember hó 15. nappal  lép hatályba.  

 

 

Kelt: Kétpó, 2012. szeptember 15.  

 

 

 

……………………………… 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

A munkavállaló teendői a Cafetéria rendszerrel kapcsolatban 

 

 

 

Teendők 

A cafeteriában szereplő juttatások kiválasztásával kapcsolatban a munkavállalónak a 

következő teendői vannak:  

1) A kijelölt ügyintéző eljuttatja a jogosult személyekhez a Cafeteria nyilatkozatot. A 

nyilatkozat táblázatos formában előre felparaméterezve tartalmazza a választáshoz 

szükséges adatokat, úgymint: 

a) rendelkezésre álló bruttó egyéni keretösszeg, 

b) választható juttatások listája, rövid bemutatása, 

c) felhasználási korlátok stb., valamint 

d) az egyes juttatási elemek választásához szükséges kiegészítő nyomtatványok.  

2) A Cafeteria nyilatkozat átvételét a jogosult személy visszaigazolja. 

3) A jogosult személy a nyilatkozat kitöltésével megteszi választását. 

4) A Cafeteria nyilatkozatot két példányban kinyomtatja, melyből aláírást követően egy 

példányt eljuttat az illetékes ügyintézőnek, másik példányát megőrzi. 

5) Amennyiben a munkavállaló olyan juttatást választ, amelyhez további kiegészítő 

nyomtatvány szükséges, azt szintén kitölti, kinyomtatja és csatolja a Cafeteria 

nyilatkozathoz. 

6) Ezzel egyidőben nyilatkozatát elektronikusan is elküldi az illetékes ügyintézőnek a 

megadott gyűjtő e-mail címre.  
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2. számú melléklet 

 

Tájékoztató a választható szolgáltatásokról, azok szabályairól 

 

1 Munkahelyi étkeztetés 

2012-ben a munkáltató munkahelyi étkeztetést biztosíthat a munkavállalóinak a törvényi 

szabálynak megfelelően. A munkahelyi étkeztetés 12.500,- FT/hó értékben adható a törvényi 

feltételek fennállása mellett, azaz a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen. 

Az önkormányzat Főzőkonyhája a Felszabadulás út 16 szám alatti Üzemikonyha üzemel, 

dolgozóinknak itt van lehetősége a vonatkozó helyi rendeletben felnőtt étkezésre 

meghatározott térítési díj ellenében étkezni.  

 

A munkahelyi étkeztetés és az Erzsébet utalvány a törvényben és/vagy szövegkapcsolattal 

szerepel, mely azt jelenti, hogy mindkét juttatás biztosítható kedvezményes adózással. A 

munkáltatónak a juttatás értéke  1,19-szeresének 16 %-át adóként, további 10 %-át százalékos 

mértékű EHO-ként kell befizetnie. 

 

2 Erzsébet-utalvány 

Az Erzsébet utalvány a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott utalvány, 

melyet havi 5.000,- Ft-os értékben adhat a munkáltató. Az Szja törvény értelmében utólag is, 

de az éves mérték nem haladhatja meg a 60 ezer forintot.  

 

A munkahelyi étkeztetés és az Erzsébet utalvány a törvényben és/vagy szövegkapcsolattal 

szerepel, mely azt jelenti, hogy mindkét juttatás biztosítható kedvezményes adózással.  

 

A munkáltatónak a juttatás értéke  1,19-szeresének 16 %-át adóként, további 10 %-át 

százalékos mértékű EHO-ként kell befizetnie. 

 

3 Széchenyi Pihenőkártya 

A Széchenyi Pihenő Kártya az arra jogosult intézmény által kibocsátott olyan fizetési 

eszköz, amellyel a munkavállalónak a munkáltató által utalt támogatás terhére - az arra 

felhatalmazott és a rendszerbe bevont szolgáltatóknál - szolgáltatások vásárolhatók. A 

rendelet szerint a SZÉP Kártya egy műanyag elektronikus utalványkártya, melyre a 

munkáltató hozzájárulást utalhat. A kártya működését a kibocsátó felügyeli, akire jól 

meghatározott feltételek vonatkoznak.  

 

A szolgáltatóhoz utalt juttatást a munkavállaló 3 fő területen költheti el.  

 

Szálláshely alszámláról szálláshely-szolgáltatásra, és belföldi utazásszervezésre költheti el 

a munkavállaló a cafetéria juttatást. Vendéglátás alszámla terhére a juttatás elkölthető éttermi 

és mozgó vendéglátásra, egyéb vendéglátásra és szálláshely szolgáltatásra. A szabadidő 
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alszámla felhasználhatósága a legtágabb. Egyebek mellett  kulturális-, művelődési-, 

sporttevékenység, fizikai közérzetet javító szolgáltatások, vidámpark  szolgáltatásai, belvízi 

személyszállítási szolgáltatások is igénybe vehetők a kártyával.  

 

A kártya kibocsátójának a juttatások kifizetésének lehetőségét POS terminálon, illetve 

interneten keresztül is biztosítani kell. A munkáltató által a munkavállalóknak utalt 

hozzájárulást a munkavállaló közeli hozzátartozói is elkölthetik, amennyiben a munkáltató 

társkártyát igényel részükre. A házastárs, testvér, szülő, gyermek, nagyszülő, unoka, 

bejegyzett élettárs, örökbefogadott gyermek, mostoha gyermek, nevelt gyermek, 

örökbefogadó szülő, mostohaszülő, nevelőszülő mellett a munkavállaló az élettársának is 

igényelhet (térítési díj megfizetése mellett) társkártyát.  

 

A kibocsátott SZÉP Kártya minimum 5 évig érvényes lesz. Kivétel, ha a rajta lévő 

egyenleg 24 hónapig nulla lesz, mert ebben az esetben a szolgáltató - tájékoztatási 

kötelezettség mellett - a személyes elektronikus utalvány nyilvántartást megszüntetheti és a 

kártyát visszavonhatja. 

 

A kártyára utalt támogatás adott évben juttatott összegét a következő év december 31-ig fel 

kell használni. Ezt követően az összeg elveszik. A kártya kiadásához szükséges, hogy a 

munkavállaló nyilatkozzon , hogy máshonnan kapott-e ilyen juttatást és mennyit. Ez a 

nyilatkozat mindenképpen szükséges a kedvező adózáshoz. 

 

A kedvező adózás azt jelenti, hogy a munkáltató a kártyára utalt összeg 1,19 - szerese után 

16 % adót, és további 10 % egészségügyi hozzájárulást fizet.  

  

 

4 Iskolakezdési támogatás 

Az ún. beiskolázási támogatás olyan juttatás, mellyel a munkáltató hozzájárulhat dolgozói 

gyermekeinek oktatási költségeihez. Azon munkavállalók vehetik ezt igénybe, akiknek 

közoktatásban tanuló, tehát általános vagy középiskolás gyermeke van. Amennyiben mindkét 

szülő a Önkormányzat alkalmazásában áll, abban az esetben igényelhet mindkét szülő 

ugyanazon gyermekére ilyen juttatást. 

  

Felhasználható keretösszeg: A törvény ide vonatkozó rendelkezése értelmében a 

mindenkor érvényes minimálbér 30%-ig terjedő mértékig kell csak a beiskolázási támogatás 

1,19-szeresének 16 %-át a munkáltatónak adóként, további 10 %-át százalékos mértékű EHO-

ként kell befizetnie. A lekötési érték, vagyis a kifizetői adóval és EHO-val növelt vásárlói érték 

terheli a dolgozó személyes cafeteria keretét. Iskolakezdési támogatást a törvényi szabályozás 

szerint adott év júliusa és októbere között lehet igényelni és felhasználni.  

 

Igénylése: július- szeptember hónap között egy adott, munkavállaló által választott, 

hónapra igényelhető a juttatás.  

 

Amennyiben keretösszegének egy részét beiskolázási utalvány formájában kívánja igénybe 

venni, ezt a NYILATKOZAT megfelelő rovataiban kell feltüntetnie. Adott igénylési összegen 

az adott cafeteria évben július és szeptember hónap között egy adott hónapra választható az 

elem. Továbbá ehhez az elemhez EGYÉB NYILATKOZAT kitöltési kötelezettség is társul. 

(lsd.: melléklet) 
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Az igénylő munkavállalónak a cafeteria nyilatkozat kitöltésétől számítva az igényelt juttatás 

kézhezvételéig kell a beiskolázási támogatáshoz kapcsolódóan a törvényi feltételeknek való 

megfelelésről nyilatkoznia.  

(lsd.: melléklet). 

 

Az utalványokat, számlákat kizárólag csak tankönyv, taneszköz, tanruházat vásárlására 

lehet felhasználni. A beiskolázási utalvány készpénzre nem váltható át. Amennyiben 

vásárláskor a vásárolt áru ellenértéke nem éri el az utalvány értékét, az elfogadóhely 

készpénz visszaadására nem jogosult. A beváltási lehetőségekről az Interneten  lehet 

tájékozódni. 

  

5 Helyi bérlet 

A juttatási elemet a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a 

munkavállaló helyi utazását szolgáló bérlet térítésére lehet igényelni. A személyes cafeteria 

keretet a bérlet vásárlási ára, valamint a munkáltató által fizetendő 16 %-os szja terheli, mely 

szja számításának alapja a bérlet árának 1,19-szerese, továbbá a 10 %-os EHO.  

 

6 Önkéntes nyugdíjpénztári-, egészségpénztári- foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltatói intézményi befizetések 

 

1 az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát meg nem 

haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele az adott 

hónapra más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta, vagy - az 

adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével - több hónapra előre, vagy utólagosan 

legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben.  

2 az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a 

minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy 

az adott jogcímen bevétele az adott hónapra más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a 

juttató a hozzájárulást havonta, vagy - az adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével - 

több hónapra előre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben.  

3 foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát meg nem 

haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele az adott 

hónapra más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta, vagy - az 

adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével - több hónapra előre, vagy utólagosan 

legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben.  

 

 

A munkáltatói hozzájárulás összege után a munkáltató a hozzájárulás 1,19-szeresének 16 %-

át kifizetői adó, további 10 %-át százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásként köteles 

befizetni. 

 

Mivel munkáltatói kötelezettségvállalás esetén minden munkavállalóra azonos mértékben 

és egyforma feltételekkel vonatkozik a tagdíj kiegészítés, aki nem kívánja igénybe venni ezt a 

juttatást, nyilatkozatban köteles lemondani arról számlák kifizetése nem lehetséges);



 

 

3. számú melléklet 
 

 

 

A munkavállalók által kitöltendő nyilatkozatok 
 

 

 

 

NYILATKOZAT a munkavállaló részéről a 2012. évi cafetéria keret felhasználásához 

NYILATKOZAT Üdülési csekk igénybevételéről 

NYILATKOZAT a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben 

nyújtott üdülési szolgáltatáshoz 

NYILATKOZAT Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez 

NYILATKOZAT Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról 

NYILATKOZAT Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagságról 

NYILATKOZAT Önsegélyező pénztári tagságról 

NYILATKOZAT Magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítéshez  

NYILATKOZAT a cafetéria-tartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához
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NYILATKOZAT 
a munkavállaló részéről a 2012. évi cafetéria keret felhasználásához 

 

A nyilatkozó magánszemély:  - 

 
1. neve:       2. adóazonosító jele: 

3. állandó lakóhely: 

 
4. A munkáltató által főállású, teljes munkaidős munkavállalói részére meghatározott egységesen 120.000 Ft/év -

bruttó ( nettó: 91.645 Ft/év) összeg –  cafetéria keretösszeg (részmunkaidőben dolgozók esetén a munkaidejük 

arányában, év közbeni belépők esetén a próbaidő lejártát követően az év végéig hátralévő naptári napok 

arányában megállapításra került keretösszeg) felhasználásáról az alábbiak szerint nyilatkozom:  

   

2012. január 01. – 2012. december 31. között érvényes kafetéria nyilatkozat: 

 

● Munkahelyi étkeztetés    …………………….. Ft/év  (max. 12.500 Ft/hó) 

● Erzsébet utalvány                             ……….……………  Ft/hó(max. 5.000 Ft/hó) 

● Szécshenyi Pihebnő kártya 

■ Szálláshely alszámla                 …….……………    Ft/év(max. 225.000 Ft/év) 

■ Étkezés  alszámla                  …….……………   Ft/év(max. 150.000 Ft/év) 

■ Szabadidő alszámla                 …….……………   Ft/év(max. 75.000 Ft/év) 

 

● Iskolakezdési támogatás    …………………..  Ft/év(max. 27.500 Ft/hó) 

● A munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi 

utazására szolgáló bérlet     …………………………..Ft/hó(korlátlan) 

● Magánszemély javára az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba átutalt havi 

hozzájárulás       ……………………  Ft/hó(max.46.500 Ft/hó) 

● Magánszemély javára az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező 

pénztár(ak)ba átutalt havi hozzájárulás   ……………………  Ft/hó(max.27.900 Ft/hó) 

● Sportrendezvény belépő     ………………… Ft/hó(max.50.000 Ft) 

●  

   

 

Belföldi illetőségű magánszemélynek minősülök/ nem minősülök 

(A megfelelő szövegrész aláhúzandó) 
 

….................., 2012. január ….. 
 

                                                                                  …………………………………… 

                                                                                       A magánszemély vagy törvényes 

                                                                                              képviselőjének aláírása 

 

…………………………………. 

 Átvevő bélyegzője, aláírása 
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       Nyilatkozat a Széchenyi Pihenőkártya igénybevételéről 2012. évre 

  

 

 

Dolgozó 

(kártyatulajdonos) neve  

  

Dolgozó saját 

felhasználására igényelt 

összeg 

  

 Adóazonosító jel 
  

Társkártya
1
 tulajdonos 

neve  

  

Hozzátartozói minősége   

Adóazonosító jel 
  

  

       ……………………………………….. 

                                                                                                           aláírás 

 

 

A nyilatkozatot átvettem:            dátum: ………………..          …………………………. 

munkáltató aláírása               

                                                           
1
 Társkártya tulajdonosonként külön-külön nyilatkozat kitöltése szükséges.  
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Kijelentem, hogy 2012. évben más forrásból : 

1.  SZÉP Kártya juttatást nem igénylek 

2.  más forrásból SZÉP Kártya juttatást a következők szerint  igényeltem/igényelek:  

(a megfelelő válasz aláhúzandó) 

Támogató szervezet :                            Az igénylés dátuma:              támogatás értéke: 

………………………………  ………………………           …………………………… 

 Támogató szervezet :                            Az igénylés dátuma:              támogatás értéke: 

………………………………  ………………………           …………………………… 

Támogató szervezet :                            Az igénylés dátuma:              támogatás értéke: 

………………………………  ………………………           …………………………… 

 

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

  

  

………………………………...……                 ………………………………...……….. 

                    dolgozó                          társkártya tulajdonos   

                    aláírása                                            ill. törvényes képviselőjének  aláírása    

  

 

Megjegyzés: A Nyilatkozatot a személyi jövedelemadó törvény szerint a juttatást követő  8. év végéig meg 

kell őrizni. 
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NYILATKOZAT 

Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez 

 

Név:  

Születési hely, idő:  

Adóazonosító jel:  

 

Kijelentem, hogy …….. évben az alábbi gyermek(ek)
2
 után vagyok jogosult iskolakezdési támogatásra: 

 

1.  Gyermek neve:  

 Adóazonosító jele:  

Adóazonosító jel hiányában  

 Anyja neve:  

 Születési hely, idő:  

 Igénybe vett összeg:  

 

2.  Gyermek neve:  

 Adóazonosító jele:  

Adóazonosító jel hiányában  

 Anyja neve:  

 Születési hely, idő:  

 Igénybe vett összeg:  

 

3.  Gyermek neve:  

 Adóazonosító jele:  

Adóazonosító jel hiányában  

 Anyja neve:  

 Születési hely, idő:  

 Igénybe vett összeg:  

Kelt 

………………………………………………….. 
magánszemély 

A nyilatkozatot átvettem 

 

 

Kelt 

                                                           
2
  Csak azokat a gyermekeket lehet feltüntetni, akik után családi pótlékra jogosult a szülő vagy 

házastársa, és közoktatási intézmény (általános és középiskola) nappali tagozatos hallgatója. 

 

 A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell. 
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………………………………………………….. 
munkáltató  
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NYILATKOZAT 

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról 

 

Név:  

Születési hely, idő:  

Adóazonosító jel:  

 

Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak  

 

a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek 

mértéke havi ……………….. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összeget vagy mértéket), 

b) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek 

mértéke havi ……………….. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy 

mértéktől eltérő összeget vagy mértéket
3
), és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. 

évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében a különbözetről lemondok, 

c) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) 

bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást, 

d) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. 

§ (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói 

hozzájárulást. 

 

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár
4
 

megnevezése:  

címe:  

azonosítószáma:  

bankszámlaszáma:  

 

Tagsági okirat száma:  

 

A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy ……évben e jogcímen a Szja törvény 70. § 

(5) bekezdés a) pont szerinti bevételem más juttatótól  

a) nem szerzek  

b) a következők szerint szerzek:
5
 

Hozzájárulást adó 

munkáltató  

Hónap  Hozzájárulás mértéke 

Kedvezményes 

adókulccsal  

 

Nem kedvezményes 

adókulccsal 

 

    

    

    

Kelt 

………………………………………………….. 
magánszemély 

A nyilatkozatot átvettem 

                                                           
3
  A munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérés pozitív és negatív irányban is 

lehetséges.  

4
  Az a)-b) pontos megjelölése esetén kell kitölteni.  

5
  A megfelelő aláhúzandó.  

 

 A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell. 



 

 

 179  

 

Kelt 

………………………………………………….. 

munkáltató 
 

  

 

NYILATKOZAT 

Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagságról 

 
Név:  

Születési hely, idő:  

Adóazonosító jel:  

 

Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak  

 

a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek 

mértéke havi ……………….. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összeget vagy mértéket), 

b) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek 

mértéke havi ……………….. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy 

mértéktől eltérő összeget vagy mértéket
6
), és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. 

évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében a különbözetről lemondok, 

c) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) 

bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást, 

d) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. 

§ (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói 

hozzájárulást. 

 

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár
7
 

megnevezése:  

címe:  

azonosítószáma:  

bankszámlaszáma:  

 

Tagsági okirat száma:  

 

A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy ……évben e jogcímen a Szja törvény 70. § 

(5) bekezdés a) pont szerinti bevételem más juttatótól  

a) nem szerzek  

b) a következők szerint szerzek:
8
 

Hozzájárulást Hónap  Hozzájárulás mértéke 

                                                           
6
  A munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérés pozitív és negatív irányban is 

lehetséges. 

7
  Az a)-b) pontos megjelölése esetén kell kitölteni.  

8
  A megfelelő aláhúzandó.  

 

 A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell. 
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adó munkáltató  Kedvezményes adókulccsal  

 

Nem kedvezményes 

adókulccsal 

( 

    

    

    

 

Kelt 

………………………………………………….. 
magánszemély 

A nyilatkozatot átvettem 

 

Kelt 

………………………………………………….. 
munkáltató 

 

  

 

 
NYILATKOZAT 

a cafetéria-tartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához 

 

Név:  

Szül. hely, idő:  

Adóazonosító jel:  

 

Hozzájárulok, ahhoz, hogy a (munkáltató)-nál fennálló jogviszonyom / a cafetéria-jogosultságom megszűnése 

esetén az időarányos cafetéria keretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások összege, valamint ezek 

adó-és járulékterhe az illetményemből (munkabéremből) levonásra kerüljön. 
9
 

 

 

Kelt 

 

 

………………………………………………….. 
magánszemély 

 

 

A nyilatkozatot átvettem 

 

Kelt 

 

 

                                                           
9
  A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell. 
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………………………………………………….. 
munkáltató  

 



 

        4. számú melléklet 

 

 

Cafetéria keretkitöltési igény (2012.) 

(Ft) 

 
  

Választható kafetéria elemek 
Maximális éves keret 193.250.- Ft 

   

S.sz 
Munkavállaló 

neve 

Jogo-
sultság 
kezdete 

Jogo-
sult 

időta-
rtam 
(nap) 

jogosult 
cafeté-

ria 
keret 

aránya 
* 

jogosult 
cafetéria 
keret Ft 

munka
helyi 

étkeztet
és 

széchenyi 
pihenő 
kártya:                     

Szálláshely 
alszámla 

széchenyi 

pihenő 

kártya:                     

Étkezés 

alszámla 

szécheny

i pihenő 

kártya:                     

szabadid

ő 

alszámla 

Iskola-

kezdési 

támogatás 

A 

munkáltató 

nevére 

szóló 

számlával 

megvásá-

rolt, 

kizárólag a 

munkavál-

laló helyi 

utazására 

szolgáló 

bérlet 

Magán-

személy 

javára az 

önkéntes 

kölcsönös 

nyugdíj-

pénz-

tár(ak)ba 

átutalt havi 

hozzájár-

ulás 

Magánsze

mély javára 

az önkén-

tes köl-

csönös 

egészség-

pénztár(ak)

ba/önse-

gélyező 

pénztár(ak)

ba átutalt 

havi 

hozzájáru-

lás 

Sportren-

dezvény 

belépő 

Összes 
CAFETÉ-
RIA igény 

2012 
(jogosult 

éves keret- 
felhaszná-

lás) 

Aláírás 

                                 

                                 

                                 

        ,                        
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Választható kafetéria elemek 
Maximális éves keret 193.250.- Ft 

   

S.sz 
Munkavállaló 

neve 

Jogo-
sultság 
kezdete 

Jogo-
sult 

időta-
rtam 
(nap) 

jogosult 
cafeté-

ria 
keret 

aránya 
* 

jogosult 
cafetéria 
keret Ft 

munkahel
yi 

étkezteté
s 

szécheny
i pihenő 
kártya:                     

Szálláshe
ly 

alszámla 

szécheny

i pihenő 

kártya:                     

Étkezés 

alszámla 

széchenyi 

pihenő 

kártya:                     

szabadidő 

alszámla 

Iskola-

kezdési 

támogatás 

A 

munkáltató 

nevére 

szóló 

számlával 

megvásá-

rolt, 

kizárólag a 

munkavál-

laló helyi 

utazására 

szolgáló 

bérlet 

Magán-

személy 

javára az 

önkéntes 

kölcsönös 

nyugdíj-

pénz-

tár(ak)ba 

átutalt havi 

hozzájár-

ulás 

Magánsze

mély javára 

az önkén-

tes köl-

csönös 

egészség-

pénztár(ak)

ba/önse-

gélyező 

pénztár(ak)

ba átutalt 

havi 

hozzájáru-

lás 

Sportren-

dezvény 

belépő 

Összes 
CAFETÉ-
RIA igény 

2012 
(jogosult 

éves keret- 
felhaszná-

lás) 

Aláírás 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

* Részmunkaidősök munkaidejük arányában jogosultak  

  



 

 

 

Iktatószám:           /2012. 

 

 

Kétpó Polgármesteri Hivatala 

5411 Kétpó, Almásy tér 1. 

Tel./fax.: (56) 333-294 

E-mail: ketpo@ketpo.hu 

 

 

 

Kétpó Község Polgármesteri Hivatala 

közszolgálati dolgozóinak 

béren kívüli juttatási rendszeréről szóló 

 

SZABÁLYZATA   

 

 

 

 

 

 

 
Jelen szabályzat hatályba lép: 2012. szeptember 15. 

 
  

Jóváhagyta: 

 

 

         Finta Adrienn 

 

                                       jegyző 

  

mailto:ketpo@ketpo.hu
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 4. számú melléklet  Cafetéria keretkitöltési igény (2012.) 
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Kétpó Községi Önkormányzatában (továbbiakban: Hivatal) 2012. január 1-jétől kezdődően, 

az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 71. §-a figyelembevételével 

köztisztviselőinek, továbbá a 1992. évi XXIII. törvény a köztisztviselők jogállásáról 49/F. §-a 

alapján a polgármesternek, cafetéria rendszerben biztosít béren kívüli juttatásokat.  

 

A rendszer célja, hogy az egyéni döntés lehetőségén keresztül megfeleljen az eltérő 

munkavállalói igényeknek, az azonos munkakörben munkavállalóknak egységes feltételeket 

biztosítson, kövesse a korszerű szolgáltatásokat, a hatékony juttatási módszereket.  

 Jelen szabályzat a cafetéria rendszer alapelveit, működési szabályait, a munkáltató és a 

munkavállalók - a cafetéria rendszerrel kapcsolatos - jogait és kötelezettségeit tartalmazza.  

 

.  

 

A Szabályzat az alábbi jogszabályokon alapul: 

– a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F. §; 

–  köztisztviselők cafetéria-juttatásának részletes szabályairól szóló 305/2009. (XII. 23.) 

Korm. rendelet; 

– a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (2) bekezdés a) és b), 

valamint d) és e) pontja, továbbá (5) bekezdése; 

– az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény. 

 

 

 

1. A Szabályzat célja 

 

 

Egyéni választási lehetőség biztosítása a köztisztviselők meghatározott csoportja(i) számára a 

béren kívüli juttatások terén, amelyek rugalmasan igazodnak a dolgozók személyes 

igényeihez.  

 

Alapelvek 

– Egyenlő elbánás elve: a Hivatal egyenlő feltételeket biztosít az alábbiak szerint: 

 A köztisztviselők meghatározott ismérvek alapján elkülönített csoportjának minden     

tagja egyenlő feltételek mellett választhat a rendszerbe bevont juttatások közül.  

– Költséghatékonyság elve: A cafeteria rendszer elsősorban olyan juttatási elemeket 

tartalmaz, amelyek mind a köztisztviselő, mind a munkáltató számára adó- és 

járulékmentesek, vagy adó- és járulékkötelesek ugyan, ám a készpénz-juttatásnál 

(bérnél) kedvezőbb feltételekkel adóznak az adott évre vonatkozó törvényi szabá-

lyozás szerint.  

– Rugalmasság elve: A köztisztviselő - saját élethelyzetének, életkörülményeinek és 

szükségleteinek megfelelően - szabadon választhat a felkínált lehetőségek közül a 

megadott keretek között. 

– Tudatos választás elve: A köztisztviselő a költségvonzatok ismeretében választ a 

felkínált juttatások közül. 

– Köztisztviselői illetményrendszerhez illeszkedés elve: A közszolgálati dolgozói 

cafeteria keretösszegének megállapítása egységes, rendszerszemléletű elv alapján, a 
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mindenkori költségvetési törvényben meghatározott keret meghatározása alapján 

történt. 

– Periodicitás elve: A választásra jogosult közszolgálati dolgozók minden évben 

azonos időszakban választhatnak a következő évre 

– Költségsemlegesség elve: A köztisztviselő a bruttó költségkeretét költi.  

– Nettó összegből teljes cégköltség számítás elve: Ez azt jelenti, hogy a munkavállaló 

által kiválasztott juttatásból igényelt nettó értékhez hozzáadjuk az esetleges 

közterheket (adók + járulékok), így a munkavállaló cafeteria keretét a teljes 

cégköltség csökkenti. Képlettel: 

Nettó összeg + Munkavállalói közterhek + Munkáltatói közterhek = Teljes ráfordítás. 
 

– Arányosítás elve: A köztisztviselők minden esetben munkaidejük arányában, 

óraelfoglaltságuk alapján részesülnek a juttatásokból. Azt a munkavállalót azonban, 

akinek a választásra való jogosultsága bármilyen okból kifolyólag év közben 

módosul (pl. belépés, kilépés, munkakör-váltás, keresőállomány-változás stb.), 

időarányosan illeti meg a cafeteria keret.  

 

2. Alapfogalmak 

 

A cafeteria illetményrendszeren kívüli egyéb szociális és jóléti juttatás. 

A Hivatal a cafeteria rendszeren kívül a törvényi előírások, az egyéb belső szabályzatok 

alapján biztosítja köztisztviselői számára az ott meghatározott béren kívüli juttatásokat. 

A köztisztviselőnek a Cafetéria-jogosultsággal kapcsolatos teendőit az 1. számú melléklet 

tartalmazza. 

 

 

3. A Szabályzat hatálya 

 

 

Az Szabályzat személyi hatálya a Hivatal valamennyi köztisztviselőjére, a köztisztviselőkön, 

ügykezelőkön túl kiterjed az adott szervnél foglalkoztatottakra (mint például a prémium évek 

programban résztvevő közszolgálati jogviszonyban állók, a munkavállalók, az ösztöndíjasok, 

az európai uniós forrásból finanszírozottak stb.) 

 

 

Cafeteria nyilatkozat érvényessége 

A Cafeteria nyilatkozat az azon megadott lejárati időig érvényes. Lejárati idő után a 

dolgozónak új nyilatkozatot kell kitöltenie, melyen az előző nyilatkozattól eltérően is 

választhat. Ha a közszolgálati jogviszony év közben keletkezik, vagy a köztisztviselő 

áthelyezésére kerül sor, akkor az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül 

nyilatkozik az általa választott cafetéria-juttatásról. 

 

 

Cafeteria nyilatkozat időközi módosítása  

A Cafeteria nyilatkozat lejárat előtti (időközi) módosítása névre szóló utalvány esetében csak 

akkor lehetséges, ha a közigazgatási szerv még nem rendelte meg a köztisztviselő részére 

annak korábbi nyilatkozata alapján. 
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Cafeteria nyilatkozat hiánya 

Azok a köztisztviselők, akik saját hibájukból kifolyólag nem adják le a megadott határidőre a 

kitöltött és általuk aláírt Cafeteria nyilatkozatot, azok automatikusan az alapértelmezettként 

beállított juttatási csomagban részesülnek. 

 

4. Kapcsolódó szabályozások 
  

A Szabályzatot a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatával és mellékleteivel 

összhangban kell alkalmazni. 

 

 

5. Jogosultsági szabályok 

 

Cafetéria juttatásra jogosult: a Hivatal valamennyi köztisztviselője, a köztisztviselőkön, 

ügykezelőkön túl a Hivatalnál foglalkoztatottak. 

 

A Ktv. 49/F. § (2) bekezdés értelmében nem jogosult cafetéria-juttatásra: 

- a tartós külszolgálaton lévő köztisztviselő, 

- a nemzeti szakértőként foglalkoztatott köztisztviselő, 

- a köztisztviselő azon időtartam vonatkozásában, amelyre illetményre vagy átlagkeresetre 

nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.  

 

Ha év közben történik a jogosultság megszerzése (pl. jogviszony létesítés, vagy GYES-ről, 

GYED-ről visszatérés), akkor időarányosan jár a keret. Ugyanúgy az időarányosságot kell 

figyelembe venni akkor, ha évközben megszűnik a jogviszony vagy elvész a jogosultság.  

6. A cafetéria keret, és a keretösszeg meghatározása  

 

A köztisztviselőt megillető cafetéria juttatás éves összege az illetményalap 5 -szerese (2012. 

évben az illetményalap 38.650,- Ft; minimum 5-szöröse, maximum 25-szöröse, 193.250 Ft és 

966.250 Ft közötti), azaz 193.250.- forint/köztisztviselő.  

 

Az éves keretösszeget ezer forintra kerekítve kell megállapítani. E kerekítés alól a Ktv. 

szerinti minimum és a maximum összeg képez kivételt.  

 

A próbaidősök és a részmunkaidősök is teljes keretre jogosultak.  

 

A cafetéria-juttatás éves összege, a keretösszeg „bruttó”, azaz magába foglalja az egyes 

juttatások adótartalmát, így a köztisztviselő keretét az adótartalommal együtt növelt összeggel 

kell csökkenteni.  

 

A prémium évek programban résztvevő közszolgálati jogviszonyban állók esetében a 

programban részt vevő közszolgálati jogviszonyban állót a Ktv.-ben meghatározott cafetéria-

juttatás harminc százaléka illeti meg.  

 

A keretösszeget az évközbeni jogviszony létesítés és jogosultság megszerzése esetén 

arányosan kell számolni.  
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7. Cafetéria juttatási elemek 

 

 

Az egyes köztisztviselő által igénybe vehető Cafetéria juttatási elemek közül a köztisztviselő 

– keretösszegén belül – adott évi nyilatkozatával szabadon választhat ezen szabályzat 2. 

számú melléklete szerinti juttatási formák közül. Az egyes juttatási formákra vonatkozó 

részletes információk, szabályok a 2. számú melléklet szerint. 

 

 

VIII. Munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a 

munkáltató telephelyén (Kétpó, Felszabadulás 16 sz. alatt) működő étkezőhelyen, a 

főzőkonyha ebédlőjében megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi 

12.500,- Ft-ot meg nem haladó rész; 

 

IX. Fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott 

jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony 

minden megkezdett hónapjára a havi 5.000,- Ft-ot meg nem haladó rész; 

 

X.   Széchenyi Pihenőkártya 

 

- szálláshely alszámlájára utalt  … legfeljebb 225.000,- Ft, 

 - vendéglátás alszámlájára utalt  … legfeljebb 150.000,- Ft, 

 - szabadidő alszámlájára utalt  … legfeljebb 75.000,- Ft. 

 

 

XI. Iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a 

minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész; 

 

XII. a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló 

helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem; 

 

XIII.  az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát 

meg nem haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele 

az adott hónapra más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta, 

vagy - az adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével - több hónapra előre, vagy 

utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben.  

 

XIV. az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba 

együttvéve a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész akkor, ha a magánszemély 

nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele az adott hónapra más juttatótól nem volt, 

továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta, vagy - az adott hónapokra vonatkozó 

összegek közlésével - több hónapra előre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át 

egy összegben.  
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8. A juttatások igénybevételének rendje 

 

 

A köztisztviselő tárgyév március 1. napjáig nyújtja be ezen szabályzat 3. számú melléklete 

szerinti nyilatkozatát. 

 

A nyilatkozat benyújtásának módja: papír alapon Kétpó Község Polgármesteri Hivatal 5411 

Kétpó, Almásy tér 1. (szervezeti egység/ügyintéző megjelölése) vagy elektronikus úton a 

ketpo@ketpo.hu e-mail címre. 

A nyilatkozatot papír alapon két példányban, aláírva kell benyújtani, amelyből egy példány a 

köztisztviselőnél marad, egy példány pedig a munkáltatónál. 

 

A juttatásokra való jogosultság nyilvántartása érdekében a köztisztviselőnként vezetendő 

nyilvántartást ezen szabályzat 4. számú melléklete tartalmazza. 

 

9. A Szabályzat alkalmazásának módja 

 

A Szabályzat megismerését az érintett köztisztviselők részére a jegyző biztosítja, az egyes 

munkaköri leírásoknak és a Szabályzat előírásainak megfelelően. 

 

10.  A Szabályzat karbantartása 

 

A Szabályzatot a vonatkozó jogi szabályozásban, valamint a Hivatalban bekövetkező 

változások miatt időközönként aktualizálni kell. Ez .Személyügyi ügyintéző feladata. 

 

11. Hatályba léptetés 

 

Ezen Szabályzat .2012 év szeptember hó 15. nappal  lép hatályba.  

 

 

Kelt: Kétpó, 2012. szeptember 15.  

 

 

 

……………………………… 

jegyző 
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1. számú melléklet 

 

 

A köztisztviselő teendői a Cafetéria rendszerrel kapcsolatban 

 

 

 

Teendők 

A cafeteriában szereplő juttatások kiválasztásával kapcsolatban a köztisztviselőnek a 

következő teendői vannak:  

7) A kijelölt ügyintéző eljuttatja a jogosult személyekhez a Cafeteria nyilatkozatot. A 

nyilatkozat táblázatos formában előre felparaméterezve tartalmazza a választáshoz 

szükséges adatokat, úgymint: 

a) rendelkezésre álló bruttó egyéni keretösszeg, 

b) választható juttatások listája, rövid bemutatása, 

c) felhasználási korlátok stb., valamint 

d) az egyes juttatási elemek választásához szükséges kiegészítő nyomtatványok.  

8) A Cafeteria nyilatkozat átvételét a jogosult személy visszaigazolja. 

9) A jogosult személy a nyilatkozat kitöltésével megteszi választását. 

10) A Cafeteria nyilatkozatot két példányban kinyomtatja, melyből aláírást követően egy 

példányt eljuttat az illetékes ügyintézőnek, másik példányát megőrzi. 

11) Amennyiben a köztisztviselő olyan juttatást választ, amelyhez további kiegészítő 

nyomtatvány szükséges, azt szintén kitölti, kinyomtatja és csatolja a Cafeteria 

nyilatkozathoz. 

12) Ezzel egyidőben nyilatkozatát elektronikusan is elküldi az illetékes ügyintézőnek a 

megadott gyűjtő e-mail címre.  

 



 

 

 192  

2. számú melléklet 

 

Tájékoztató a választható szolgáltatásokról, azok szabályairól 

 

1 Munkahelyi étkeztetés 

2012-ben a munkáltató munkahelyi étkeztetést biztosíthat a munkavállalóinak a törvényi 

szabálynak megfelelően. A munkahelyi étkeztetés 12.500,- FT/hó értékben adható a törvényi 

feltételek fennállása mellett, azaz a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen. 

Az önkormányzat Főzőkonyhája a Felszabadulás út 16 szám alatti Üzemikonyha üzemel, 

dolgozóinknak itt van lehetősége a vonatkozó helyi rendeletben felnőtt étkezésre 

meghatározott térítési díj ellenében étkezni.  

 

A munkahelyi étkeztetés és az Erzsébet utalvány a törvényben és/vagy szövegkapcsolattal 

szerepel, mely azt jelenti, hogy mindkét juttatás biztosítható kedvezményes adózással. A 

munkáltatónak a juttatás értéke  1,19-szeresének 16 %-át adóként, további 10 %-át százalékos 

mértékű EHO-ként kell befizetnie. 

 

2 Erzsébet-utalvány 

Az Erzsébet utalvány a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott utalvány, 

melyet havi 5.000,- Ft-os értékben adhat a munkáltató. Az Szja törvény értelmében utólag is, 

de az éves mérték nem haladhatja meg a 60 ezer forintot.  

 

A munkahelyi étkeztetés és az Erzsébet utalvány a törvényben és/vagy szövegkapcsolattal 

szerepel, mely azt jelenti, hogy mindkét juttatás biztosítható kedvezményes adózással.  

 

A munkáltatónak a juttatás értéke  1,19-szeresének 16 %-át adóként, további 10 %-át 

százalékos mértékű EHO-ként kell befizetnie. 

 

3 Széchenyi Pihenőkártya 

A Széchenyi Pihenő Kártya az arra jogosult intézmény által kibocsátott olyan fizetési 

eszköz, amellyel a munkavállalónak a munkáltató által utalt támogatás terhére - az arra 

felhatalmazott és a rendszerbe bevont szolgáltatóknál - szolgáltatások vásárolhatók. A 

rendelet szerint a SZÉP Kártya egy műanyag elektronikus utalványkártya, melyre a 

munkáltató hozzájárulást utalhat. A kártya működését a kibocsátó felügyeli, akire jól 

meghatározott feltételek vonatkoznak.  

 

A szolgáltatóhoz utalt juttatást a munkavállaló 3 fő területen költheti el.  

 

Szálláshely alszámláról szálláshely-szolgáltatásra, és belföldi utazásszervezésre költheti el 

a munkavállaló a cafetéria juttatást. Vendéglátás alszámla terhére a juttatás elkölthető éttermi 

és mozgó vendéglátásra, egyéb vendéglátásra és szálláshely szolgáltatásra. A szabadidő 
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alszámla felhasználhatósága a legtágabb. Egyebek mellett  kulturális-, művelődési-, 

sporttevékenység, fizikai közérzetet javító szolgáltatások, vidámpark  szolgáltatásai, belvízi 

személyszállítási szolgáltatások is igénybe vehetők a kártyával.  

 

A kártya kibocsátójának a juttatások kifizetésének lehetőségét POS terminálon, illetve 

interneten keresztül is biztosítani kell. A munkáltató által a munkavállalóknak utalt 

hozzájárulást a munkavállaló közeli hozzátartozói is elkölthetik, amennyiben a munkáltató 

társkártyát igényel részükre. A házastárs, testvér, szülő, gyermek, nagyszülő, unoka, 

bejegyzett élettárs, örökbefogadott gyermek, mostoha gyermek, nevelt gyermek, 

örökbefogadó szülő, mostohaszülő, nevelőszülő mellett a munkavállaló az élettársának is 

igényelhet (térítési díj megfizetése mellett) társkártyát.  

 

A kibocsátott SZÉP Kártya minimum 5 évig érvényes lesz. Kivétel, ha a rajta lévő 

egyenleg 24 hónapig nulla lesz, mert ebben az esetben a szolgáltató - tájékoztatási 

kötelezettség mellett - a személyes elektronikus utalvány nyilvántartást megszüntetheti és a 

kártyát visszavonhatja. 

 

A kártyára utalt támogatás adott évben juttatott összegét a következő év december 31-ig fel 

kell használni. Ezt követően az összeg elveszik. A kártya kiadásához szükséges, hogy a 

munkavállaló nyilatkozzon , hogy máshonnan kapott-e ilyen juttatást és mennyit. Ez a 

nyilatkozat mindenképpen szükséges a kedvező adózáshoz. 

 

A kedvező adózás azt jelenti, hogy a munkáltató a kártyára utalt összeg 1,19 - szerese után 

16 % adót, és további 10 % egészségügyi hozzájárulást fizet.  

  

 

4 Iskolakezdési támogatás 

Az ún. beiskolázási támogatás olyan juttatás, mellyel a munkáltató hozzájárulhat dolgozói 

gyermekeinek oktatási költségeihez. Azon közszolgálati dolgozók vehetik ezt igénybe, 

akiknek közoktatásban tanuló, tehát általános vagy középiskolás gyermeke van. Amennyiben 

mindkét szülő a Hivatal alkalmazásában áll, abban az esetben igényelhet mindkét szülő 

ugyanazon gyermekére ilyen juttatást. 

  

Felhasználható keretösszeg: A törvény ide vonatkozó rendelkezése értelmében a 

mindenkor érvényes minimálbér 30%-ig terjedő mértékig kell csak a beiskolázási támogatás 

1,19-szeresének 16 %-át a munkáltatónak adóként, további 10 %-át százalékos mértékű EHO-

ként kell befizetnie. A lekötési érték, vagyis a kifizetői adóval és EHO-val növelt vásárlói érték 

terheli a dolgozó személyes cafeteria keretét. Iskolakezdési támogatást a törvényi szabályozás 

szerint adott év júliusa és októbere között lehet igényelni és felhasználni.  

 

Igénylése: július- szeptember hónap között egy adott, közszolgálati dolgozó által 

választott, hónapra igényelhető a juttatás.  

 

Amennyiben keretösszegének egy részét beiskolázási utalvány formájában kívánja igénybe 

venni, ezt a NYILATKOZAT megfelelő rovataiban kell feltüntetnie. Adott igénylési összegen 

az adott cafeteria évben július és szeptember hónap között egy adott hónapra választható az 

elem. Továbbá ehhez az elemhez EGYÉB NYILATKOZAT kitöltési kötelezettség is társul. 

(lsd.: melléklet) 
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Az igénylő közszolgálati dolgozónak a cafeteria nyilatkozat kitöltésétől számítva az igényelt 

juttatás kézhezvételéig kell a beiskolázási támogatáshoz kapcsolódóan a törvényi feltételeknek 

való megfelelésről nyilatkoznia.  

(lsd.: melléklet). 

 

Az utalványokat, számlákat kizárólag csak tankönyv, taneszköz, tanruházat vásárlására 

lehet felhasználni. A beiskolázási utalvány készpénzre nem váltható át. Amennyiben 

vásárláskor a vásárolt áru ellenértéke nem éri el az utalvány értékét, az elfogadóhely 

készpénz visszaadására nem jogosult. A beváltási lehetőségekről az Interneten  lehet 

tájékozódni. 

  

5 Helyi bérlet 

A juttatási elemet a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a 

közszolgálati dolgozó helyi utazását szolgáló bérlet térítésére lehet igényelni. A személyes 

cafeteria keretet a bérlet vásárlási ára, valamint a munkáltató által fizetendő 16 %-os szja 

terheli, mely szja számításának alapja a bérlet árának 1,19-szerese, továbbá a 10 %-os EHO.  

 

6 Önkéntes nyugdíjpénztári-, egészségpénztári- foglalkoztatói 

nyugdíjszolgáltatói intézményi befizetések 

 

1 az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba a minimálbér 50 százalékát meg nem 

haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele az adott 

hónapra más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta, vagy - az 

adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével - több hónapra előre, vagy utólagosan 

legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben.  

2 az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező pénztár(ak)ba együttvéve a 

minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy 

az adott jogcímen bevétele az adott hónapra más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a 

juttató a hozzájárulást havonta, vagy - az adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével - 

több hónapra előre, vagy utólagosan legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben.  

3 foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató intézménybe a minimálbér 50 százalékát meg nem 

haladó rész akkor, ha a magánszemély nyilatkozik, hogy az adott jogcímen bevétele az adott 

hónapra más juttatótól nem volt, továbbá akkor, ha a juttató a hozzájárulást havonta, vagy - az 

adott hónapokra vonatkozó összegek közlésével - több hónapra előre, vagy utólagosan 

legfeljebb három hónapra utalja át egy összegben.  

 

 

A munkáltatói hozzájárulás összege után a munkáltató a hozzájárulás 1,19-szeresének 16 

%-át kifizetői adó, további 10 %-át százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulásként köteles 

befizetni. 

 

Mivel munkáltatói kötelezettségvállalás esetén minden munkavállalóra azonos mértékben 

és egyforma feltételekkel vonatkozik a tagdíj kiegészítés, aki nem kívánja igénybe venni ezt a 

juttatást, nyilatkozatban köteles lemondani arról számlák kifizetése nem lehetséges);



 

 

3. számú melléklet 
 

 

 

A köztisztviselők által kitöltendő nyilatkozatok 
 

 

 

 

NYILATKOZAT a köztisztviselő részéről a 2012. évi cafetéria keret felhasználásához 

NYILATKOZAT Üdülési csekk igénybevételéről 

NYILATKOZAT a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben 

nyújtott üdülési szolgáltatáshoz 

NYILATKOZAT Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez 

NYILATKOZAT Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról 

NYILATKOZAT Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagságról 

NYILATKOZAT Önsegélyező pénztári tagságról 

NYILATKOZAT Magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítéshez  

NYILATKOZAT a cafetéria-tartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához
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NYILATKOZAT 
a köztisztviselő részéről a 2012. évi cafetéria keret felhasználásához 

 

A nyilatkozó magánszemély:  - 

 
1. neve:       2. adóazonosító jele: 

3. állandó lakóhely: 

 
4. A munkáltató által főállású, teljes munkaidős köztisztviselői részére meghatározott egységesen 193.250 Ft/év 

-bruttó ( nettó: 147 587 Ft/év) összeg –  cafetéria keretösszeg (részmunkaidőben dolgozók esetén a munkaidejük 

arányában, év közbeni belépők esetén a próbaidő lejártát követően az év végéig hátralévő naptári napok 

arányában megállapításra került keretösszeg) felhasználásáról az alábbiak szerint nyilatkozom:  

   

2012. január 01. – 2012. december 31. között érvényes kafetéria nyilatkozat: 

 

● Munkahelyi étkeztetés    …………………….. Ft/év  (max. 12.500 Ft/hó) 

● Erzsébet utalvány                             ……….……………  Ft/hó(max. 5.000 Ft/hó) 

● Szécshenyi Pihebnő kártya 

■ Szálláshely alszámla                 …….……………    Ft/év(max. 225.000 Ft/év) 

■ Étkezés  alszámla                  …….……………   Ft/év(max. 150.000 Ft/év) 

■ Szabadidő alszámla                 …….……………   Ft/év(max. 75.000 Ft/év) 

 

● Iskolakezdési támogatás    …………………..  Ft/év(max. 27.500 Ft/hó) 

● A munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi 

utazására szolgáló bérlet     …………………………..Ft/hó(korlátlan) 

● Magánszemély javára az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár(ak)ba átutalt havi 

hozzájárulás       ……………………  Ft/hó(max.46.500 Ft/hó) 

● Magánszemély javára az önkéntes kölcsönös egészségpénztár(ak)ba/önsegélyező 

pénztár(ak)ba átutalt havi hozzájárulás   ……………………  Ft/hó(max.27.900 Ft/hó) 

● Sportrendezvény belépő     ………………… Ft/hó(max.50.000 Ft) 

●  

   

 

Belföldi illetőségű magánszemélynek minősülök/ nem minősülök 

(A megfelelő szövegrész aláhúzandó) 
 

….................., 2010. január ….. 
 

                                                                                  …………………………………… 

                                                                                       A magánszemély vagy törvényes 

                                                                                              képviselőjének aláírása 

 

…………………………………. 

 Átvevő bélyegzője, aláírása 
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       Nyilatkozat a Széchenyi Pihenőkártya igénybevételéről 2012. évre 

  

 

 

Dolgozó 

(kártyatulajdonos) neve  

  

Dolgozó saját 

felhasználására igényelt 

összeg 

  

 Adóazonosító jel 
  

Társkártya
10

 tulajdonos 

neve  

  

Hozzátartozói minősége   

Adóazonosító jel 
  

  

       ……………………………………….. 

                                                                                                           aláírás 

 

 

A nyilatkozatot átvettem:            dátum: ………………..          …………………………. 

munkáltató aláírása               

                                                           
10

 Társkártya tulajdonosonként külön-külön nyilatkozat kitöltése szükséges.  
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Kijelentem, hogy 2012. évben más forrásból : 

1.  SZÉP Kártya juttatást nem igénylek 

2.  más forrásból SZÉP Kártya juttatást a következők szerint  igényeltem/igényelek:  

(a megfelelő válasz aláhúzandó) 

Támogató szervezet :                            Az igénylés dátuma:              támogatás értéke: 

………………………………  ………………………           …………………………… 

 Támogató szervezet :                            Az igénylés dátuma:              támogatás értéke: 

………………………………  ………………………           …………………………… 

Támogató szervezet :                            Az igénylés dátuma:              támogatás értéke: 

………………………………  ………………………           …………………………… 

 

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

  

  

………………………………...……                 ………………………………...……….. 

                    dolgozó                          társkártya tulajdonos   

                    aláírása                                            ill. törvényes képviselőjének  aláírása    

  

 

Megjegyzés: A Nyilatkozatot a személyi jövedelemadó törvény szerint a juttatást követő  8. év végéig meg 

kell őrizni. 
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NYILATKOZAT 

Iskolakezdési támogatás igénybevételéhez 

 

Név:  

Születési hely, idő:  

Adóazonosító jel:  

 

Kijelentem, hogy …….. évben az alábbi gyermek(ek)
11

 után vagyok jogosult iskolakezdési támogatásra: 

 

1.  Gyermek neve:  

 Adóazonosító jele:  

Adóazonosító jel hiányában  

 Anyja neve:  

 Születési hely, idő:  

 Igénybe vett összeg:  

 

2.  Gyermek neve:  

 Adóazonosító jele:  

Adóazonosító jel hiányában  

 Anyja neve:  

 Születési hely, idő:  

 Igénybe vett összeg:  

 

3.  Gyermek neve:  

 Adóazonosító jele:  

Adóazonosító jel hiányában  

 Anyja neve:  

 Születési hely, idő:  

 Igénybe vett összeg:  

Kelt 

………………………………………………….. 
magánszemély 

A nyilatkozatot átvettem 

 

 

Kelt 

                                                           
11

  Csak azokat a gyermekeket lehet feltüntetni, akik után családi pótlékra jogosult a szülő vagy 

házastársa, és közoktatási intézmény (általános és középiskola) nappali tagozatos hallgatója. 

 

 A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell. 
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………………………………………………….. 
munkáltató  
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NYILATKOZAT 

Önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári tagságról 

 

Név:  

Születési hely, idő:  

Adóazonosító jel:  

 

Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak  

 

a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek 

mértéke havi ……………….. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összeget vagy mértéket), 

b) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek 

mértéke havi ……………….. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy 

mértéktől eltérő összeget vagy mértéket
12

), és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 

1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében a különbözetről lemondok, 

c) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) 

bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást, 

d) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. 

§ (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói 

hozzájárulást. 

 

Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztár
13

 

megnevezése:  

címe:  

azonosítószáma:  

bankszámlaszáma:  

 

Tagsági okirat száma:  

 

A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy ……évben e jogcímen a Szja törvény 70. § 

(5) bekezdés a) pont szerinti bevételem más juttatótól  

a) nem szerzek  

b) a következők szerint szerzek:
14

 

Hozzájárulást adó 

munkáltató  

Hónap  Hozzájárulás mértéke 

Kedvezményes 

adókulccsal  

 

Nem kedvezményes 

adókulccsal 

 

    

    

    

Kelt 

………………………………………………….. 
magánszemély 

A nyilatkozatot átvettem 

                                                           
12

  A munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérés pozitív és negatív irányban is 

lehetséges.  

13
  Az a)-b) pontos megjelölése esetén kell kitölteni.  

14
  A megfelelő aláhúzandó.  

 

 A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell. 
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Kelt 

………………………………………………….. 

munkáltató 
 

  

 

NYILATKOZAT 

Önkéntes kölcsönös egészségpénztári tagságról 

 
Név:  

Születési hely, idő:  

Adóazonosító jel:  

 

Tájékoztatom a (közigazgatási szerv)-et, hogy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárnak  

 

a) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek 

mértéke havi ……………….. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összeget vagy mértéket), 

b) tagja vagyok, és a cafetéria keretében igénybe kívánom venni a munkáltatói hozzájárulást, amelynek 

mértéke havi ……………….. (ide kell beírni a munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy 

mértéktől eltérő összeget vagy mértéket
15

), és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 

1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdése ismeretében a különbözetről lemondok, 

c) tagja vagyok, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) 

bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói hozzájárulást, 

d) nem vagyok tagja, és az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. 

§ (3) bekezdése ismeretében nem kívánom igénybe venni a cafetéria keretében a munkáltatói 

hozzájárulást. 

 

Az önkéntes kölcsönös egészségpénztár
16

 

megnevezése:  

címe:  

azonosítószáma:  

bankszámlaszáma:  

 

Tagsági okirat száma:  

 

A munkáltatói hozzájárulás igénybevétele esetén kijelentem, hogy ……évben e jogcímen a Szja törvény 70. § 

(5) bekezdés a) pont szerinti bevételem más juttatótól  

a) nem szerzek  

b) a következők szerint szerzek:
17

 

Hozzájárulást Hónap  Hozzájárulás mértéke 

                                                           
15

  A munkáltató szabályzata szerinti összegtől vagy mértéktől eltérés pozitív és negatív irányban is 

lehetséges. 

16
  Az a)-b) pontos megjelölése esetén kell kitölteni.  

17
  A megfelelő aláhúzandó.  

 

 A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell. 
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adó munkáltató  Kedvezményes adókulccsal  

 

Nem kedvezményes 

adókulccsal 

( 

    

    

    

 

Kelt 

………………………………………………….. 
magánszemély 

A nyilatkozatot átvettem 

 

Kelt 

………………………………………………….. 
munkáltató 

 

  

 

 
NYILATKOZAT 

a cafetéria-tartozás illetményből (munkabérből) történő levonásához 

 

Név:  

Szül. hely, idő:  

Adóazonosító jel:  

 

Hozzájárulok, ahhoz, hogy a (munkáltató)-nál fennálló jogviszonyom / a cafetéria-jogosultságom megszűnése 

esetén az időarányos cafetéria keretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások összege, valamint ezek 

adó-és járulékterhe az illetményemből (munkabéremből) levonásra kerüljön. 
18

 

 

 

Kelt 

 

 

………………………………………………….. 
magánszemély 

 

 

A nyilatkozatot átvettem 

 

Kelt 

 

 

                                                           
18

  A nyilatkozat egy példányát a magánszemélynek az elévülési idő lejártáig őrizni kell. 
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………………………………………………….. 
munkáltató  

 



 

        4. számú melléklet 

 

 

Cafetéria keretkitöltési igény (2012.) 

(Ft) 

 
  

Választható kafetéria elemek 
Maximális éves keret 193.250.- Ft 

   

S.sz 
Köztisztviselő 

neve 

Jogo-
sultság 
kezdete 

Jogo-
sult 

időta-
rtam 
(nap) 

jogosult 
cafeté-

ria 
keret 

aránya 
* 

jogosult 
cafetéria 
keret Ft 

munka
helyi 

étkeztet
és 

széchenyi 
pihenő 
kártya:                     

Szálláshely 
alszámla 

széchenyi 

pihenő 

kártya:                     

Étkezés 

alszámla 

szécheny

i pihenő 

kártya:                     

szabadid

ő 

alszámla 

Iskola-

kezdési 

támogatás 

A 

munkáltató 

nevére 

szóló 

számlával 

megvásá-

rolt, 

kizárólag a 

munkavál-

laló helyi 

utazására 

szolgáló 

bérlet 

Magán-

személy 

javára az 

önkéntes 

kölcsönös 

nyugdíj-

pénz-

tár(ak)ba 

átutalt havi 

hozzájár-

ulás 

Magánsze

mély javára 

az önkén-

tes köl-

csönös 

egészség-

pénztár(ak)

ba/önse-

gélyező 

pénztár(ak)

ba átutalt 

havi 

hozzájáru-

lás 

Sportren-

dezvény 

belépő 

Összes 
CAFETÉ-
RIA igény 

2012 
(jogosult 

éves keret- 
felhaszná-

lás) 

Aláírás 

                                 

                                 

                                 

        ,                        
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Választható kafetéria elemek 
Maximális éves keret 193.250.- Ft 

   

S.sz 
Köztisztviselő 

neve 

Jogo-
sultság 
kezdete 

Jogo-
sult 

időta-
rtam 
(nap) 

jogosult 
cafeté-

ria 
keret 

aránya 
* 

jogosult 
cafetéria 
keret Ft 

munkahel
yi 

étkezteté
s 

szécheny
i pihenő 
kártya:                     

Szálláshe
ly 

alszámla 

szécheny

i pihenő 

kártya:                     

Étkezés 

alszámla 

széchenyi 

pihenő 

kártya:                     

szabadidő 

alszámla 

Iskola-

kezdési 

támogatás 

A 

munkáltató 

nevére 

szóló 

számlával 

megvásá-

rolt, 

kizárólag a 

munkavál-

laló helyi 

utazására 

szolgáló 

bérlet 

Magán-

személy 

javára az 

önkéntes 

kölcsönös 

nyugdíj-

pénz-

tár(ak)ba 

átutalt havi 

hozzájár-

ulás 

Magánsze

mély javára 

az önkén-

tes köl-

csönös 

egészség-

pénztár(ak)

ba/önse-

gélyező 

pénztár(ak)

ba átutalt 

havi 

hozzájáru-

lás 

Sportren-

dezvény 

belépő 

Összes 
CAFETÉ-
RIA igény 

2012 
(jogosult 

éves keret- 
felhaszná-

lás) 

Aláírás 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

* Részmunkaidősök munkaidejük arányában jogosultak  
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