












































































1. számú melléklet 

 

NEMLEGES NYILATKOZAT 

együttalkalmazási tilalomra és összeférhetetlenségre vonatkozóan 

(kormánytisztviselők) 

 

Alulírott 

Név: 

 

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

Születési hely, idő: 

 

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

Anyja neve: 

 

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

Szervezeti egység: 

 

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

Munkakör: 

 

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

Lakcím: 

 

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

 

kijelentem, hogy a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

(Kttv.) 84. §-ának (1) bekezdésében foglalt együttalkalmazási tilalom velem szemben nem áll 

fenn, és 85. § (1)-(4) bekezdéseiben szabályozott, továbbá – vezető esetében – a 87. § (1)-(4) 

bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi helyzetbe nem kerültem, a hivatalomhoz 

méltatlan, vagy a pártatlan, befolyástól mentes kormánytisztviselői munkavégzést 

veszélyeztető tevékenységet nem folytatok. 

 

Tudomásul veszem, hogy köteles vagyok haladéktalanul írásban bejelenteni, ha velem 

szemben törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha kormányzati 

szolgálati jogviszonyom fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerülök. 

 

Dátum: 

 

 

 

……………………………… 

kormánytisztviselő 

 

 



2. számú melléklet  

NYILATKOZAT 
összeférhetetlenség vizsgálatához* 

 

Név: 

…………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: 

 

…………………………………………………………………………… 

Anyja neve: 

 

…………………………………………………………………………… 

Szervezeti egység: 

 

…………………………………………………………………………… 

Munkakör: 

 

…………………………………………………………………………… 
 

 

1. Bejelentés egyéb összeférhetetlenségi helyzetről  

 

Alulírott bejelentem, hogy 

 

a) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.). 84 § (1) 

bekezdés alapján …………………………………………………………………… nevű 

hozzátartozómmal (egyeneságbeli rokonommal, ennek házastársával, örökbefogadó szülőmmel, 

nevelőszülőmmel, örökbefogadott gyermekemmel, nevelt gyermekemmel, testvéremmel, 

házastársammal, élettársammal, házastársam, élettársam egyeneságbeli rokonával, házastársam, 

élettársam testvérével, testvérem házastársával**) kormányzati szolgálati jogviszonyom létesítése 

miatt irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerültem. 

 

 

b) A Kttv. 85. § (1) bekezdése, valamint (4) bekezdés a)-c) pontja alapján bejelentem, hogy 

velem szemben az alábbi összeférhetetlenségi ok áll fenn: 

□ helyi önkormányzati / nemzetiségi önkormányzati képviselői tisztség viselése, 

□ hivatalomhoz méltatlan tevékenység vagy magatartás, pártatlan befolyástól mentes 

tevékenység folytatása, 

□ pártban tisztség viselése, párt nevében vagy érdekében közszereplés vállalása, 

□ gazdasági társaság vezető tisztségviselője / felügyelőbizottsági tagsága.* 

 

Tevékenység kezdete: 

 

……….év…………………….hónap………..nap 

 

Tevékenység pontos megnevezése: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Tevékenységet az alábbi szervezet részére végzem: 

 

……………………………………………………………………………………… 



 

 

c) egyéb: *** 

 

□ Kijelentem, hogy az általam ismert összeférhetetlenségi okokat bejelentettem, és 

további, velem szemben fennálló összeférhetetlenségi helyzetről nincs tudomásom. 

 

Dátum: 

 

…………………………………………….. 

kormánytisztviselő 

 

 

Dátum: 

 

A bejelentést tudomásul veszem: 

 

…………………………………………….. 

munkáltatói jogkör gyakorló 

 

□ A törvényben előírt kötelezettségemből adódóan az összeférhetetlenségi helyzetet 30 

napon belül megszüntetem. Amennyiben a megszüntetési kötelezettségemnek 30 napon 

belül nem teszek eleget, tudomásul veszem, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyom 

a Kttv. 86. § (1) bekezdése alapján megszűnik.  

 

Dátum: 

 

…………………………………………….. 

kormánytisztviselő 

Dátum: 

 

 

…………………………………………….. 

munkáltatói jogkör gyakorló 

Kapják: 1. példány kormánytisztviselő 

2. példány személyügyekért felelős főosztály 

*A megfelelő aláhúzandó 

**Részletesebben a tájékoztatóban 

 
 

 

 
* amennyiben nem áll fent az adott pontban leírt összeférhetetlenségi helyzet, kérjük, hogy a vonatkozó szövegrészt szíveskedjen egy vonallal 

keresztirányban áthúzni! 
 

**a megfelelő aláhúzandó 
 

***nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha a gazdasági társaság önkormányzati, 

köztestületi többségi tulajdonban, vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény 
alapján delegálja, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. 

törvény rendelkezései alapján számítva - legalább ötven százalék. (Kttv. 85. § (4) bekezdés c) pont) 

Nem keletkeztet összeférhetetlenséget az olyan állami befolyás gyakorlása következtében gazdasági társaságban vagy más szervezetben 
keletkező vezető tisztségviselői, illetve felügyelőbizottsági, audit bizottsági tagság, amelynek alapja az államháztartás, illetve a pénzügyi 

közvetítőrendszer stabilitásának erősítése érdekében hozott állami intézkedés, különös tekintettel az állami tőkeemelésre, kölcsönnyújtásra, 

kezesség-, illetve garanciavállalásra. (Kttv. 85. § (5) bekezdés) 



 3/A. számú melléklet  

 

NYILATKOZAT GYAKOROLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEJELENTÉSÉRE 

ILLETVE ENGEDÉLYEZÉSÉRE  

(nem vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő esetén) 

 

Bejelentő adatai: 

Név: 

 

…………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: 

 

…………………………………………………………………………… 

Anyja neve: 

 

…………………………………………………………………………… 

Szervezeti egység: 

 

…………………………………………………………………………… 

Munkakör: 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Bejelentés a Kttv. 85. § (2) - (3) bekezdése vonatkozásában* 

 

1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 85. § (2) - (3) 

bekezdése 

alapján bejelentem, hogy  

□ gyakorolható tevékenységet / közérdekű önkéntes tevékenységet kívánok létesíteni, 

□ gyakorolható tevékenységet / közérdekű önkéntes tevékenységet folytatok. 

 

Az 1-2. pont vonatkozásában kitöltendő: 

Tevékenység kezdete: 

 

……….év…………………….hónap………..nap 

 

Tevékenység jellege: 

 

tudományos / oktatói / művészeti / lektori / szerkesztői / jogi oltalom alá eső szellemi 

tevékenység / közérdekű önkéntes tevékenység. 

 

Tevékenység pontos megnevezése: 

 

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

Tevékenységet az alábbi szervezet részére végzem: 

 

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

A beosztásom szerinti munkaidőm tartamát érinti-e, amennyiben igen, milyen mértékben (1. 

pont): 

 

nem/ igen; heti / havi…………..órában 

 

A tevékenység munkaköri feladataimmal közvetlenül összefügg-e: 

 



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

 

egyéb: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Bejelentés a Kttv. 85. § (4) bekezdésének c) pontja és az (5) – (6) bekezdése 

vonatkozásában** 

 

Bejelentem, hogy 

□ a Kttv. 85. § (4) bekezdés c) pontja alapján 

vezető tisztségviselői / felügyelőbizottsági tagsággal rendelkezem 

olyan gazdasági társaságban, amelyben önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, 

vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító 

részvény alapján delegált, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett 

befolyás mértéke – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján 

számítva - legalább ötven százalék. 

 

□ a Kttv.85. § (5) bekezdése alapján olyan állami gyakorlás következtében keletkező 

vezető tisztséggel / felügyelőbizottsági tagsággal / audit bizottsági tagsággal rendelkezem, 

gazdasági társaságban vagy más szervezetben, amelynek alapja az államháztartás, illetve a 

pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítése érdekében hozott állami intézkedés, 

különös tekintettel az állami tőkeemelésre, kölcsönnyújtásra, kezesség-, illetve 

garanciavállalásra. 

 

□ a jelen bejelentést követően Kttv.85. § (6) bekezdése alapján nemzetközi közigazgatási 

szakértői tevékenységet kívánok ellátni a digitális megoldások exportjával és programjának 

fejlesztésével összefüggő feladatok koordinációját ellátó szervezettel megkötendő irányuló 

megállapodás alapján és a tevékenység időtartama tárgyévenként a hat hónapot nem 

haladhatja meg. 

 

Tevékenység kezdete: 

 

……….év…………………….hónap………..nap 

 

A tevékenységet az alábbi szervezet részére végzem/kívánom végezni: 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Kérem, hogy a fent megjelölt tevékenység folytatását tudomásul venni, illetve 

engedélyezni szíveskedjen. 

 

dátum:…………………..  

 

…………………………………………….. 

kormánytisztviselő 

dátum:…………………..  

 

 

A tevékenység folytatását tudomásul veszem illetve engedélyezem. 

 

…………………………………………….. 

munkáltatói jogkör gyakorlója 



*Kttv. 85. § (2) A kormánytisztviselő további jogviszonyt - tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső 

szellemi tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony (a továbbiakban együtt: 
gyakorolható tevékenység), továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes 

engedélyével létesíthet. A gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére 

irányuló jogviszonyt, annak létesítését megelőzően a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell jelenteni, ha e jogviszony keretében 

végzett tevékenység a kormánytisztviselő munkaköri feladataival közvetlenül összefügg. 

(3) A kormánytisztviselő a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyakorolható tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység 

végzésére irányuló jogviszonyt kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélye alapján létesíthet, ha a munkavégzés 

időtartama részben azonos a kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejével. 

**(4) A kormánytisztviselő 

c) nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha a gazdasági társaság önkormányzati, 
köztestületi többségi tulajdonban, vagy a 87. § (2) bekezdés f) pontja szerinti szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonában, vagy tartósan 

állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja, továbbá, ha a társaságban az 

állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva - legalább 

ötven százalék. 

(5) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget az olyan állami befolyás gyakorlása következtében gazdasági társaságban vagy más 

szervezetben keletkező vezető tisztségviselői, illetve felügyelőbizottsági, audit bizottsági tagság, amelynek alapja az államháztartás, illetve a 
pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítése érdekében hozott állami intézkedés, különös tekintettel az állami tőkeemelésre, 

kölcsönnyújtásra, kezesség-, illetve garanciavállalásra. 

(6) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység, ha a kormánytisztviselő és a digitális 
megoldások exportjával és programjának fejlesztésével összefüggő feladatok koordinációját ellátó szervezet közötti, erre irányuló 

megállapodást a munkáltató előzetesen engedélyezi és a tevékenység időtartama tárgyévenként a hat hónapot nem haladhatja meg. 

 



 3/B. számú melléklet  

 

NYILATKOZAT GYAKOROLHATÓ TEVÉKENYSÉGEK BEJELENTÉSÉRE 

ILLETVE ENGEDÉLYEZÉSÉRE 

(vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő esetén) 

 

Név: 

 

…………………………………………………………………………… 

Születési hely, idő: 

 

…………………………………………………………………………… 

Anyja neve: 

 

…………………………………………………………………………… 

Szervezeti egység: 

 

…………………………………………………………………………… 

Munkakör: 

 

…………………………………………………………………………… 

 

Bejelentés a Kttv. 85. § (2) - (3) bekezdése vonatkozásában* 

 

1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 85. § (2) - (3) 

bekezdése 

alapján bejelentem, hogy  

□ gyakorolható tevékenységet / közérdekű önkéntes tevékenységet kívánok létesíteni, 

□ gyakorolható tevékenységet / közérdekű önkéntes tevékenységet folytatok. 

 

Az 1-2. pont vonatkozásában kitöltendő: 

Tevékenység kezdete: 

 

……….év…………………….hónap………..nap 

 

Tevékenység jellege: 

 

tudományos / oktatói / művészeti / lektori / szerkesztői / jogi oltalom alá eső szellemi 

tevékenység / közérdekű önkéntes tevékenység.* 

 

Tevékenység pontos megnevezése: 

 

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

Tevékenységet az alábbi szervezet részére végzem: 

 

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

A beosztásom szerinti munkaidőm tartamát érinti-e, amennyiben igen, milyen mértékben (1. 

pont): 

 

nem/ igen; heti / havi…………..órában 

 

A tevékenység munkaköri feladataimmal közvetlenül összefügg-e: 

 



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

 

egyéb: 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Bejelentés a Kttv. 85. § (4) bekezdésének c) pontja és az (5) – (6) bekezdése 

vonatkozásában** 

 

Bejelentem, hogy 

□ a Kttv. 85. § (4) bekezdés c) pontja alapján 

vezető tisztségviselői / felügyelőbizottsági tagsággal* rendelkezem 

olyan gazdasági társaságban, amelyben önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, 

vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító 

részvény alapján delegált, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett 

befolyás mértéke – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján 

számítva - legalább ötven százalék. 

 

□ a Kttv.85. § (5) bekezdése alapján olyan állami gyakorlás következtében keletkező 

vezető tisztséggel / felügyelőbizottsági tagsággal / audit bizottsági tagsággal* rendelkezem, 

gazdasági társaságban vagy más szervezetben, amelynek alapja az államháztartás, illetve a 

pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítése érdekében hozott állami intézkedés, 

különös tekintettel az állami tőkeemelésre, kölcsönnyújtásra, kezesség-, illetve 

garanciavállalásra. 

 

□ a jelen bejelentést követően Kttv.85. § (6) bekezdése alapján nemzetközi közigazgatási 

szakértői tevékenységet kívánok ellátni a digitális megoldások exportjával és programjának 

fejlesztésével összefüggő feladatok koordinációját ellátó szervezettel megkötendő irányuló 

megállapodás alapján és a tevékenység időtartama tárgyévenként a hat hónapot nem 

haladhatja meg. 

 

Bejelentem, hogy 

□ a Kttv. 85. § (4) bekezdés c) pontja alapján 

vezető tisztségviselői / felügyelőbizottsági tagsággal* rendelkezem 

olyan gazdasági társaságban, amelyben önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, 

vagy tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító 

részvény alapján delegált, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett 

befolyás mértéke – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján 

számítva - legalább ötven százalék. 

 

Tevékenység kezdete: 

 

……….év…………………….hónap………..nap 

 

A tevékenységet az alábbi szervezet részére végzem/kívánom végezni: 

 

……………………………………………………………………………… 

 

A Kttv. 87. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenység folytatásának engedélyezése 

iránti kérelem*** 

 

A Kttv. 87. § (2) bekezdése alapján bejelentem, hogy az alábbi tevékenységet kívánom 

ellátni: 



□ egyesületben, érdek-képviseleti szervezetben, valamint szövetkezetben viselt tisztség, 

□ közérdekű önkéntes tevékenység folytatása, 

□ alapítvány, közalapítvány kezelő szervezetének tagja, illetve elnöke, 

□ edzői, versenybírói, játékvezetői tevékenység folytatása, 

□ tanszékvezetői tevékenység folytatása, 

□ állami alapító vagy az általa létrehozott szervezet által önállóan, vagy más állami alapítóval, 

állami alapító által létrehozott szervezettel vagy államháztartáson kívüli szervezettel közösen 

alapított (köz)alapítványban felügyelő bizottsági tagság, 

□ felsőoktatási intézmény oktatási feladatokat is ellátó belső szervezeti egysége vezetésének 

ellátása, 

□ önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszony létesítése. 

 

Tevékenység kezdete: 

 

……….év…………………….hónap………..nap 

 

Tevékenység pontos megnevezése: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Tevékenységet az alábbi szervezet részére végzem: 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Kérem, hogy a fent megjelölt tevékenység folytatását tudomásul venni, illetve 

engedélyezni szíveskedjen. 

 

dátum:…………………..  

 

…………………………………………….. 

kormánytisztviselő 

 

dátum:…………………..  

 

 

A tevékenység folytatását tudomásul veszem illetve engedélyezem. 

 

 

 

…………………………………………….. 

munkáltatói jogkör gyakorló 

 

 
* 85. §. (2) A kormánytisztviselő további jogviszonyt - tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, jogi oltalom alá eső szellemi 

tevékenység, a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és az állami projektértékelői jogviszony (a továbbiakban együtt: gyakorolható 

tevékenység), továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével - csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével 

létesíthet. A gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt, valamint a közérdekű önkéntes tevékenység végzésére irányuló 
jogviszonyt, annak létesítését megelőzően a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell jelenteni, ha e jogviszony keretében végzett 

tevékenység a kormánytisztviselő munkaköri feladataival közvetlenül összefügg. 

(3) A kormánytisztviselő a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően a gyakorolható tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység 
végzésére irányuló jogviszonyt kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélye alapján létesíthet, ha a munkavégzés 

időtartama részben azonos a kormánytisztviselő beosztás szerinti munkaidejével. 

**(4) A kormánytisztviselő 

a) nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól 

mentes tevékenységét veszélyeztetné; 



b) pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében - az országgyűlési, az európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati 

választásokon jelöltként való részvételt kivéve - közszereplést nem vállalhat; 

c) nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelőbizottsági tag, kivéve, ha a gazdasági társaság önkormányzati, 

köztestületi többségi tulajdonban, vagy a 87. § (2) bekezdés f) pontja szerinti szervezet közvetlen vagy közvetett tulajdonában, vagy tartósan 

állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja, továbbá, ha a társaságban az 
állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke - a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva - legalább 

ötven százalék. 

(5) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget az olyan állami befolyás gyakorlása következtében gazdasági társaságban vagy más 
szervezetben keletkező vezető tisztségviselői, illetve felügyelőbizottsági, audit bizottsági tagság, amelynek alapja az államháztartás, illetve a 

pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítése érdekében hozott állami intézkedés, különös tekintettel az állami tőkeemelésre, 

kölcsönnyújtásra, kezesség-, illetve garanciavállalásra. 

(6) Nem keletkeztet összeférhetetlenséget a nemzetközi közigazgatási szakértői tevékenység, ha a kormánytisztviselő és a digitális 

megoldások exportjával és programjának fejlesztésével összefüggő feladatok koordinációját ellátó szervezet közötti, erre irányuló 

megállapodást a munkáltató előzetesen engedélyezi és a tevékenység időtartama tárgyévenként a hat hónapot nem haladhatja meg. 

***87. § (1) A vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő a gyakorolható tevékenység, valamint a 85. § (4) bekezdés c) pontja szerint 

kivételesen folytatható tevékenység végzésére irányuló jogviszony kivételével további jogviszonyt nem létesíthet. 

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő a munkáltatói jogkör gyakorlójának az 

előzetes engedélye alapján 

a) viselhet egyesületben, érdek-képviseleti szervezetben, valamint szövetkezetben tisztséget, 

b) folytathat közérdekű önkéntes tevékenységet, 

c) lehet alapítvány, közalapítvány kezelő szervezetének tagja, illetve elnöke, 

d) elláthat edzői, versenybírói játékvezetői tevékenységet, 

e) folytathat tanszékvezetői tevékenységet, 

f) lehet állami alapító vagy az általa létrehozott szervezet által önállóan, vagy más állami alapítóval, állami alapító által létrehozott 

szervezettel vagy államháztartáson kívüli szervezettel közösen alapított (köz)alapítványban felügyelő bizottsági tag, 

g) lehet felsőoktatási intézmény oktatási feladatokat is ellátó belső szervezeti egységének vezetője, 

h3 létesíthet önkéntes tartalékos katonai szolgálati viszonyt. 

(3) Vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő összeférhetetlenségére az (1) és (2) bekezdésben meghatározottakon túlmenően 

egyebekben a kormánytisztviselőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

(4) A 85. § (4) bekezdés c) pontját és (5) bekezdését a vezetői munkakört betöltő kormánytisztviselő esetében akkor is alkalmazni kell, ha 

a tisztségviselés, a tagság ellátása további jogviszony létesítésével jár. 

 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?dbnum=1&docid=A1100199.TV#lbj232id52d6


 

         4. számú melléklet 

 

 

MUNKAKÖRI LEÍRÁS 

 
Munkáltató megnevezése:  

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 

 Szervezeti egység megnevezése:  
 

Kormánytisztviselő neve: 
 

Munkakör megnevezése:  
  

Besorolása:  

Kinevezés kelte:  

A munkakör betöltésének kezdete:  

FEOR szám:   

Kinevezési okirat száma:  

Munkavégzés helye:  

 
Munkaidő, munkarend1:  

a) teljes munkaidő – részmunkaidő 

b) hivatali munkavégzés – otthoni munkavégzés – hivatali és 

otthoni munkavégzés 

A munkáltatói  

jogkör gyakorlója: 
 

átruházott:  

Közvetlen vezetője: 
 

Helyettesítését ellátja:  

 

Helyettesítését ellátó személy 

munkakörének megnevezése: 
 

A munkakör betöltéséhez a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) 

Korm. rend. 3. melléklete szerint előírt iskolai végzettség:  

A munkakör betöltéséhez előírt szakképzettsége, szakképesítése:  

 

 

Egyéb végzettség, képesítés, feltétel (pl. számítástechnikai ismeretek, nyelvismeret, nemzetbiztonsági 

ellenőrzés, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség): 

 

 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos fő feladatai: 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos részletes feladatai: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 A megfelelő rész aláhúzandó. 
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Jogkörök2: 

 

1. Szakmai jogkörök: 

a) hatósági 

b) engedélyezési 

c) véleményezési  

d) előterjesztési 

e) ellenőrzési 

f) koordinációs 

g) egyéb: …………………………… 

 

2. Vezetői jogkörök: 

a) hatósági 

b) engedélyezési 

c) véleményezési 

d) előterjesztési 

e) ellenőrzési 

f) aláírási 

g) döntési 

h) munkáltatói 

i) koordinációs 

j) kiadmányozási 

k) kötelezettségvállalási 

l) egyéb: …………………….. 

 

A munkakör ellátásával kapcsolatos felelőssége, kötelezettsége: 

 

Köteles ismerni a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ feladat- és hatáskörét, illetve munkakörének 

ellátását meghatározó jogszabályokat, közjogi szervezetszabályozó eszközöket és belső irányítási 

eszközöket.  

A munkavégzés, feladatellátás során köteles különösen az alábbi jogi normák szerint eljárni: 

- a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, 

- a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, 

- az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény, 

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

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, 

- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

- a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 

vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény, 

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

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

törvény és végrehajtási rendeletei, 

- a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény és végrehajtási rendeletei, 

- az állami köznevelés ellátásában fenntartónként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg 

Központról szóló 134/2016. (VI.10.) Korm. rendelet, 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, 

- a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet, 

- a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet, 

- az aktuális tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet, 

- a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Szervezeti és Működési Szabályzata, 

- a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ belső irányítási eszközei, 

 

A kormánytisztviselő felelős a munkavégzés során tudomására jutott minősített adatok, valamint bizalmas 

információk megtartásáért és jogszerű kezeléséért. 

                                                 
2 A megfelelő rész aláhúzandó. 

http://www.bm.hu/kif/1995_LXVI_tv.pdf
http://www.bm.hu/kif/1995_LXVI_tv.pdf
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Záradék: 

 

A kormánytisztviselő köteles felettesei utasításait végrehajtani, a kormányzati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 78. §-ában foglaltaknak megfelelően. A munkaköri leírás csak a rendszeresen 

visszatérő alapvető feladatokat, kötelezettségeket tartalmazza. A felsoroltakon kívül el kell látnia a 

munkakörhöz kapcsolódó eseti feladatokat is, továbbá mindazon feladatokat, amelyekkel a munkáltatói 

jogkör gyakorlója valamint a közvetlen vezető megbízzák. 

A munkaköri leírásban foglaltak ismerete, alkalmazása a munkakör betöltőjére nézve kötelező, 

végrehajtásának elmulasztása fegyelmi felelősségre vonást vonhat maga után. 

 

Hódmezővásárhely,  

 

 …………………………………….. 

 munkáltatói jogkör gyakorlója 
 

 

A munkaköri leírást 1 példányban átvettem, az abban foglaltakat tudomásul vettem, azt magamra nézve 

kötelezőnek ismerem el. 

 

Hódmezővásárhely. ………………… 

                                                                               ……………………………… 

                                                                                                                  kormánytisztviselő 

 



 

 

  5. számú melléklet 

 

 

ELSZÁMOLÓ LAP 

 

Dolgozó neve:  

Szervezeti egysége:  

Jogviszony megszűnésének 

módja: 
 

Utolsó munkában töltött nap:  

Jogviszony kezdete:  

Jogviszony utolsó napja:  

 

 

Tartozások Terhelt összeg 
Kiegyenlített 

összeg 
Fennálló tartozás Aláírás 

Pénztár: 
    

Közlekedési ktsg. 
    

Elszámolásra felvett kp. 
    

Bérelszámolás: 
    

Illetményelőleg 
    

Cafeteria 
    

Célfeladat 
    

Gazdálkodás: 
    

Személyi nyt. tárgyi 

eszköz 

    

Bélyegző nyt. 
    

Gépjármű iratok 
    

Hivatali gépkocsi 

vezetői engedély 

    

Utazási utalvány 
    

Leltár 
    



 

 

 

Informatika: 
    

Számítástech. eszközök 
    

Hozzáférési jogosultság 

törlése 

    

Nyomtatókártya 
    

Mobiltelefon 
    

Iktatórendszer 

jogosultság 

    

Kódok törlése 
    

Sajtó és 

kommunikáció: 

    

Szolgálati igazolvány 
    

Irattár: 
    

Ügyiratok 
    

SZEAT rendszerből 

való kiléptetés 

    

 

 

Közszolgálati igazoláson továbbvitt tartozás összesen:  ……………………………. Ft. 

 

A munkakör átadás-átvétel a mellékelt jegyzőkönyv alapján megtörtént. 

 

Dátum:……………………………………….. 

 

 

……………………………… 

 Tankerületi Igazgató 

 

 

 

 

 

 

 



     

6. számú melléklet 

JEGYZŐKÖNYV  

munkakör átadás-átvételről 

 

 Készült: .............................napján a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 

..................................................szám alatti hivatalos helyiségében 

   

 ..........  munkakörbe tartozó feladatok, iratok átadás-átvételéről 

 Jelen vannak: ..............................................., mint átadó * 

  ..............................................., mint átvevő 

1. Folyamatban lévő feladatok: 

(abban az esetben, amennyiben a vezető munkakörben foglalkoztatott átadó a folyamatban 

lévő ügyet valamelyik beosztottjára szignálta ki, úgy szükséges az „ügy megnevezése” 

oszlopban a beosztott nevének feltüntetése is!)  

 

Mellékelt lista alapján 

 

 Ügy 

megnevezése 

(iktatószámmal) 

 Ügyben tett 

intézkedés(ek),  

ügy jelenlegi állása 

 Elintézés 

határideje 

Kapcsolattartók Elektronikus 

mappában tárolt 

dokumentumok 

elérhetősége 

        

        

        

        

 

2. Hatályos szerződésekkel, illetve egyéb kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos adatok 
(munkakörtől függően kitöltendő): 

 

2.1. Hatályos szerződések:  

 Felek  Szerződés tárgya  Teljesítési határidő,  

részhatáridők 

 Ellenszolgáltatás értéke 

        

        

        

 

2.2. Egyéb kötelezettségvállalások (a szerződéseknél megadott szempontok értelemszerű 

feltüntetése mellett): 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Adatbázisokhoz való hozzáférések megadása (munkakörtől függően kitöltendő): 

a)Adatbázis megnevezése:  

     Felhasználói azonosító:  

 

 

 

b) Adatbázis megnevezése:  

     Felhasználói azonosító:  

  

c) Adatbázis megnevezése:  

Felhasználói azonosító:  

 



4. Átadásra került anyagok/dokumentumok: 

-  

-  

5. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ képviseletében betöltött tisztség(ek), és 

kapcsolódó feladatok: 

 

Tisztség 

megnevezése 

Tisztség 

betöltésének 

tartama (tól-ig)  

Ellátott feladatok  Elintézés 

határideje 

Kapcsolattartók 

        

        

 

6. Gazdálkodási hatáskörben kezelt költségvetési keretek tételes elszámolása (esetlegesen a 

mellékelt szerint) 

 

7. Az átadó (kijelölt átadó) megjegyzései, észrevételei: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

. 

 

8. Az átvevő megjegyzései, észrevételei: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Jegyzőkönyv lezárva:  

 

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

átadó (kijelölt átadó – amennyiben releváns) 

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

átvevő 

 

Előttünk, mint tanúk előtt:** 

 

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

tanú1 

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

tanú2 

 

Jóváhagyom:  

 

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

szervezeti egység vezetője 

 

*a megfelelő aláhúzandó 

**kizárólag kijelölt átadó esetén töltendő ki 

 

Készült:   3 példányban 

Kapja:   1 példány átadó 

   1 példány átvevő 

  1 példány irattár 



TELJESSÉGI ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 

 

Alulírott ................, mint a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ ..................szervezeti 

egységének ....................... munkakörében lévő munkatársa (a továbbiakban: átadó) 

kijelentem, hogy a mai napon ........................., a szervezeti egység vezetője által a szervezeti 

egységen belül kijelölt személy – részére (a továbbiakban: átvevő) a jegyzőkönyvben átadott 

feladatokon, dokumentációkon és anyagokon túlmenően nem áll rendelkezésemre olyan adat, 

tény, dokumentáció, mely a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ .......szervezeti egysége 

ügyében jogilag (cégjogi, polgári jogi, munkajogi, büntetőjogi stb.) értékelhető lenne, így a 

birtokomban lévő teljes iratanyagot hiánytalanul átadtam az átvevő részére. 

Az átadott dokumentáción túlmenően nincsen tudomásom olyan információról, tényről vagy 

adatról, amely befolyásolná az átadott dokumentációban foglaltak értékelését. 

Alulírott .................................................... továbbá kötelezettséget vállalok arra, hogy a 

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtal ............ - ................ napja között fennállt 

munkaviszonyom/kormányzati szolgálati jogviszonyom fennállása alatt tudomásomra jutott 

adatokat, információkat megőrzöm, a tevékenységem során előttem ismertté vált olyan 

adatokról, tényekről illetéktelen szervnek vagy személynek tájékoztatást nem adok, amelyek 

kiszolgáltatása az állam, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ és munkatársai, vagy a 

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtal kapcsolatba került bármely szerv vagy személy 

számára hátrányos, vagy jogellenesen előnyös következményekkel járna. 

A fenti kötelezettségem megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és 

teljes anyagi felelősséggel tartozom. 

 

Jelen nyilatkozat elválaszthatatlan részét képezi a munkakör átadás-átvételi jegyzőkönyvnek. 

dátum: 

 

 

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

                          átadó 

  
 



         7. számú melléklet  
 

VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 
adatokban bekövetkezett változásokról 

 
Alulírott: 
 
Név: 

 

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

Szervezeti egység, munkakör: 

 

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

Születési hely, idő: 

 

……………………………………………………………………………................., 

 

 

………….(év)………………………..(hónap)………….(nap) 

 

Lakóhely: 

 

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

 

bejelentem, hogy adataimban a következő változás történt: 

 

Adatok változása 
(új adatok) 

Személyi adatok: 

 

Név: 

 

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

 

Állandó lakcím: 

 

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

 

Tartózkodási hely: 

 

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

 

Családi állapot: nős ; nőtlen; férjezett; hajadon; elvált; özvegy; élettársi közösségben 

 

élő; egyéb:………………………………………….................................................. 

 

Telefonszám: 

 

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

 

Bankszámlaszám: 

 

………………………–………………………–……………………... 

pénzintézet neve: 

 

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

 



Gyermek neve: 

 

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

 

születési helye: 

 

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

 

születési ideje: 

 

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

 

TAJ száma: 

 

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

                  

Gyermek neve: 

 

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

 

születési helye: 

 

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

 

születési ideje: 

 

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

 

TAJ száma: 

 

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

 

Képzettségi adatok: 

 

Iskolarendszerű oktatásban szerzett képzettség: 

 

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

 

Oktatási intézmény megnevezése: 

 

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

 

Kar: 

 

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

 

Szak: 

 

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

 

Oklevél kiállításának dátuma: 

 

………….(év)………………………..(hónap)………….(nap) 

 

Oklevél száma: 

 

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



 

Iskolarendszeren kívüli oktatásban szerzett képesítés: 

 

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

Képző intézet megnevezése: 

 

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

 

Oklevél kiállításának dátuma: 

 

………….(év)………………………..(hónap)………….(nap) 

 

Oklevél száma: 

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

 

Nyelvi képzettséggel kapcsolatos adatok: 

 

Nyelv megnevezése: 

 

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

Nyelvvizsga foka, típusa: 

 

……………………………fok…………………………..típus 

 

Oklevél kiállításának dátuma: 

 

………….(év)………………………..(hónap)………….(nap) 

 

Oklevél száma: 

 

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

 

Nyelv megnevezése: 

 

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

 

Nyelvvizsga foka, típusa: 

 

……………………………fok…………………………..típus 

 

Bizonyítvány  kiállításának dátuma: 

 

………….(év)………………………..(hónap)………….(nap) 

 

Bizonyítvány száma: 

 

……………………………………………………………………….... 

 

Kijelentem, hogy a bejegyzések a valóságnak megfelelnek. Az adataimban bekövetkezett 

változásokat 8 napon belül köteles vagyok bejelenteni a munkáltatómnak, valamint az 

annak igazolására szolgáló dokumentumokat bemutatom. 

 

Hódmezővásárhely, ………………………………………… 

 

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

 

bejelentő 



Előző évről áthozott szabadsága: nap

Tárgyévi szabadsága: nap

összesen: nap

igénybe vett 

szabadság 

kezdete vége (nap)

összesen:

Következő évre  történő  átvitel: nap  szabadság

Hmvh., 20………………        ………………………………………………………………

      engedélyező vezető aláírása

8. számú melléklet

SZABADSÁG NYILVÁNTARTÓ-LAP 

név:

munkakör:

szervezeti egység:

szabadságot 

engedélyező 

aláírása
a szabadság kiadásának a 

.....   évben   szabadságot 

kérelmező 

aláírása

éves 

szabadságból 

maradvány (nap)



9. számú melléklet 

 

Rendkívüli munkavégzés elrendelése 

 

 

Név: 

 

Beosztás: 

 

részére 

 

 

 

Tisztelt .................................! 

 

A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központban a .......................................... feladat elvégzése 

érdekében rendkívüli munkavégzést rendelek el a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény (Kttv.) 96. § a) pontja alapján, az Önre irányadó munkaidő-beosztástól 

eltérően,  a ......év............hónap ........ napja és év...............hónap................napja közötti 

időszakra. 

 

A Kttv. 98. § rendelkezései szerint a kormánytisztviselőt rendkívüli munkavégzés teljesítése 

esetén szabadidő illeti meg, melyet a rendkívüli munkaidő teljesítését követően legkésőbb 30 

napon belül kell kiadni, vagy ha ez nem lehetséges, meg kell váltani. A megváltás mértéke a 

kifizetéskori illetmény szabadidőre járó arányos összege. 

 

A ténylegesen teljesített rendkívüli munkavégzés időtartama a jelenléti íven rögzítettek szerint  

kerül elszámolásra. 

 

Hódmezővásárhely, 

…………………………… 

            elrendelő vezető 

 

 

Az elrendelést tudomásul vettem: 

 

 

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

        kormánytisztviselő 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RENDKÍVÜLI MUNKAIDŐ NYILVÁNTARTÁSA 

20... ÉV ....................HÓNAP 

................................................NÉV 

.........................................SZERVEZETI EGYSÉG 

 

 

Az elrendelt rendkívüli munkaidő teljesítését fenti nyilvántartás szerint igazolom, a  

rendkívüli munkaidő megváltását a kormánytisztviselő kifizetéskori illetményének a 

szabadidőre járó arányos összegében a fenti hónapot érintően elrendelem. 

 

Dátum:   

           

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

            

         elrendelő vezető 

 

Rendkívüli 

munkaidő 

esedékessége 

 

 

Rendkívüli 

munkaidő 

kezdete 

(óra, perc) 

Rendkívüli 

munkaidő 

vége (óra, 

perc) 

Rendkívüli 

munkaidő 

teljesített 

időtartama 

(óra, perc) 

Szabadidő 

megváltás 

mértéke 

Szabadidő 

megváltás 

kiadásá-

nak 

időpontja 

(év, hónap, 

nap) 

Szabadidő-

ben 

történő 

kiadás 

hiányában 

a pénzben 

történő 

megváltás 

hónapja 

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      

 

 

 

      



         10. számú melléklet 

         

KÉRELEM 
képernyő előtti munkavégzéshez szükséges éleslátást biztosító szemüveg költségeinek 

megtérítése iránt 

 

Alulírott   

 

Név: 

 

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

Anyja neve: 

 

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

Születési hely, idő: 

 

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

 

………….(év)………………………..(hónap)………….(nap) 

 

kérem, hogy a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Közszolgálati Szabályzatában 

foglaltak szerint szíveskedjen hozzájárulni a képernyő előtti munkavégzésemhez szükséges 

éleslátást biztosító szemüveg beszerzéséhez.................. Ft összegben. * 

 

Kijelentem, hogy a jelen kérelem benyújtását megelőző 2 éven belül éleslátást biztosító 

szemüveghez a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központtól munkáltatói hozzájárulásban nem 

részesültem. 

 

Kérelmemhez csatolom a szemészeti szakvizsgálat eredménye alapján a foglalkozás-

egészségügyi szolgálat szakmai véleményét, és a szemüveglencse, a szemüveg elkészítéséről 

szóló, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ nevére és számlázási címére kiállított 

eredeti számlát. ** 

 

Dátum:  

…………………………………………… 

      kormánytisztviselő 

 

A kérelmező közvetlen feletteseként igazolom, hogy a kérelmező napi munkaidejéből 

legalább 4 órán keresztül munkáját képernyő előtt végzi: 

 

Dátum:  

 

………………………………………… 

            közvetlen felettes aláírása 

 

A Gazdasági Főosztály tölti ki: 

 

A kért összeget illetően a fedezet rendelkezésre áll: 

 

Dátum:  

 

…………………………………………… 

     gazdasági vezető 

 



A kifizetést engedélyezem: 

 

Hódmezővásárhely,  

 

…………………………………………… 

tankerületi igazgató 

 
   

*A szemészeti szakvizsgálat eredményeként meghatározott, a képernyő előtti munkavégzéshez szükséges 

szemüveglencse, és ennek a lencsének a rendeltetésszerű használatához szükséges keret számlákkal igazolt 

vételárából legfeljebb 50.000.-Ft téríthető meg. A költségtérítés magában foglalja a szemészeti szakvizsgálat 

elvégzésével kapcsolatosan esetlegesen felmerülő orvosi vizsgálat költségét is. 

**A számlát a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ nevére és számlázási címére kell kiállítani, és 

szerepelnie kell rajta a kérelmező nevének, és annak, hogy a számla képernyő előtti munkavégzéshez éleslátást 

biztosító szemüveghez került kiállításra. 



 

         11. melléklet 

KÉRELEM 
illetményelőleg/munkabérelőleg folyósításához 

 

Név: 

 

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

Anyja neve: 

 

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

Születési hely, idő: 

 

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

 

………….(év)………………………..(hónap)………….(nap) 

 

Lakóhely: 

 

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

 

kormánytisztviselő/munkavállaló illetményelőleg folyósítása iránt kérelmet nyújtok be az 

alábbiak szerint: 

 

Igényelt előleg összege:* 

 

………………………………………………………………………………………… 

Visszafizetés időtartama:** 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Számlavezető pénzintézet megnevezése: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Számlaszámom: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Igénylés részletes indokolása: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Dátum:  

…………………………………………… 

   kormánytisztviselő/munkavállaló 



 

A Gazdasági Főosztály tölti ki: 

 

Kérelmező havi nettó illetménye/munkabére: 

 

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

Illetményt/munkabért terhelő levonások összesen: 

 

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

Fentiekre tekintettel a javasolt előleg összege: ** 

 

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

 

Visszafizetési idő: 

 

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

 

 

A fedezet rendelkezésre áll: 

 

Hódmezővásárhely,  

 

 

…………………………………………… 

     gazdasági vezető 

 

A kifizetést engedélyezem: 

 

Hódmezővásárhely,  

 

…………………………………………… 

tankerületi igazgató 

 
*Az illetményelőleg összege nem haladhatja meg a folyósítás napján érvényes minimálbér ötszörösét. 

**Az illetményelőleg összegét úgy kell megállapítani, hogy az egyéb levonások mellett hat hónap alatt 

levonható legyen, és a levonás összege a havi nettó illetményből jogszerűen levonható mértéket ne haladja meg. 

Ha ezen feltételek nem teljesülnek, az illetményelőleg összege a kérelemben foglaltaktól eltérhet. 



         12. számú melléklet 

KÉRELEM 
szülési segély folyósításához 

 

Alulírott   

 

Név: 

 

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

Anyja neve: 

 

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

Születési hely, idő: 

 

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

 

………….(év)………………………..(hónap)………….(nap) 

 

kérem, hogy részemre a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Közszolgálati 

Szabályzatában foglaltak szerint gyermekem születésére/örökbefogadására tekintettel az 

alábbi összegben szülési segélyt szíveskedjen biztosítani. Gyermekem születési anyakönyvi 

kivonatának / az örökbefogadást engedélyező okiratnak a másolatát kérelmemhez 

mellékelem. 

 

Gyermekem adatai a következők: 

 

Név: 

 

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

Anyja neve: 

 

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

Születési hely. idő: 

 

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

 

………….(év)………………………..(hónap)………….(nap) 

 

Lakóhelye: 

 

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

 

Igényelt összeg:* 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Igénylés részletes indokolása: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 



 

Dátum:  

…………………………………………… 

kormánytisztviselő 

 

A Gazdasági Főosztály tölti ki: 

 

Havi nettó illetmény: 

 

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

Fentiekre tekintettel a javasolt összeg: * 

 

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

 

 

A fedezet rendelkezésre áll: 

 

Hódmezővásárhely,  

 

 

…………………………………………… 

     gazdasági vezető 

 

A kifizetést engedélyezem: 

 

Hódmezővásárhely,  

 

…………………………………………… 

tankerületi igazgató 

 
*Legfeljebb a mindenkori illetményalap tízszeresének megfelelő összeg. 



         13. számú melléklet 

KÉRELEM 
temetési segély folyósításához 

 

Alulírott   

 

Név: 

 

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

Anyja neve: 

 

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

Születési hely, idő: 

 

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

 

………….(év)………………………..(hónap)………….(nap) 

 

kérem, hogy részemre a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Közszolgálati 

Szabályzatában foglaltak szerint egyenesági rokonom* elhalálozására tekintettel az alábbi 

összegben temetési segélyt szíveskedjen biztosítani.  

Kijelentem, hogy a temetés költségei elsődlegesen rám hárultak, és e célra más forrásból 

juttatásban nem részesültem. 

 

Az elhunyt személy adatai a következők: 

 

Név: 

 

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

 

Lakóhelye: 

 

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

 

Az elhalálozás helye és ideje: 

 

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

 

………….(év)………………………..(hónap)………….(nap) 

 

Hozzátartozói minőség*:  

 

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

 

Igényelt összeg:** 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

A temetés összköltsége: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 



Kérelmemhez csatolom a halotti anyakönyvi kivonat másolatát és a nevemre kiállított eredeti 

temetkezési számlákat. 

 

Dátum:  

…………………………………………… 

kormánytisztviselő 

 

A Gazdasági Főosztály tölti ki: 

 

Havi nettó illetmény: 

 

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

Fentiekre tekintettel a javasolt összeg: ** 

 

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

 

 

A fedezet rendelkezésre áll: 

 

Hódmezővásárhely,  

 

 

…………………………………………… 

     gazdasági vezető 

 

A kifizetést engedélyezem: 

 

Hódmezővásárhely,  

 

…………………………………………… 

tankerületi igazgató 

 
* Egyenesági rokon: szülő, nagyszülő, testvér, gyermek, unoka 

** Legfeljebb elhunytanként a mindenkori illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg. 



          14. melléklet  

 

TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT 
szakmai gyakorlatra jelentkezők részére 

 
 

A Gyakornok jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a 

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központban töltött szakmai gyakorlatának időtartama alatt 

teljesített feladatainak ellátása során vagy egyéb módon megismert tényekről, személyekről 

tudomására jutott minden információt és adatot bizalmasan kezel és megőriz, ezeket a 

Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ előzetes, írásbeli hozzájárulása hiányában nem 

hozhatja nyilvánosságra, vagy harmadik személy tudomására. A gyakornok a birtokába került 

információkat kizárólag a szakmai felügyelő által meghatározott feladatok teljesítése 

érdekében használhatja fel. A Gyakornok kötelezettséget vállal arra, hogy a feladatok 

ellátásával kapcsolatosan tudomására jutott információk vonatkozásában harmadik személy 

részére utalásokat sem tesz. 

 

Felek rögzítik, hogy amennyiben a Gyakornok a fentiekben megjelölt titoktartási 

kötelezettségét megszegi, a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ jogosult a Gyakornok 

gyakornoki foglalkoztatását azonnali hatállyal megszüntetni, valamint titoktartási 

kötelezettség megszegésével kapcsolatban polgári-, vagy büntetőjogi eljárást kezdeményezni, 

valamint a Gyakornoktól kártérítést követelni. 

 

 

Hódmezővásárhely,  

 

 

……….…………………………………. 

gyakornok neve és aláírása 




