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Tisztelt Közgyűlés! 

A 2012. március 1-jén hatályba lépett a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(a továbbiakban: Kttv.). A hivatkozott jogszabály VIII. fejezete nevesíti azokat az eseteket, amelyek 
vonatkozásában a törvény felhatalmazást ad a megyei közgyűlés részére az önkormányzat hivatalánál 
foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó részletes szabályok megalkotására, melyek közül jelen 
előterjesztés keretein belül két témakör kerül ismertetésre: 
 

I. A Kttv. 232. § (3) bekezdése felhatalmazást ad a közgyűlés részére, hogy a rendes szabadság 
kiadására igazgatási szünetet rendeljen el. A közszolgálati tisztviselők munka- és 
pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő 
egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. 
rendelet 13-15. § -aiban foglalt rendelkezések szerint az igazgatási szünet – a köztisztviselők 
vonatkozásában ajánlásként meghatározott időszaka – a nyári időszakban 2012. július 23-tól 
2012. augusztus 26-ig, a téli időszakban 2012. december 24-től 2013. január 6. napjáig tart. A 
Kttv. 232. § (3) bekezdése szerint az igazgatási szünet alatt kiadott rendes szabadság nem 
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét, de 
az igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes 
egésze kiadható. Az eddigi gyakorlatot figyelembe véve célszerű lenne nyári igazgatási szünet 
beiktatása, azonban téli igazgatási szünet elrendelése – figyelembe véve a várható 
munkaszüneti napok számát és az év végi feladatokat – nem indokolt. 
 

II.  A Kttv. 231. § (1) bekezdése alapján a testület kötelessége megállapítani – a hivatalnál 
foglalkoztatottak vonatkozásában – a hivatásetikai alapelvek tartalmát és az etikai eljárás 
részletes szabályait. A hivatásetikai alapelvek azoknak az erkölcsi elveknek az összessége, 
amelyeket a különböző életpályákon dolgozó egyének hivatásuk teljesítése közben követni 
tartoznak. A Kttv. 83. § (1) bekezdése értelmében a hivatásetikai alapelvek különösen a hűség 
és elkötelezettség, a nemzeti érdekek előnyben részesítése, az igazságos és méltányos 
jogszolgáltatás, a méltóság és tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a 
felelősségtudat és szakszerűség, az együttműködés, az intézkedések megtételére irányuló 
arányosság és a védelem. A (2) bekezdés értelmében a vezetőkkel szembeni további etikai 
elvárások különösen a példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési 
kötelezettség. Mindezek alapján a közgyűlés feladata, hogy a köztisztviselők érték 
rendszeréhez objektív és konkrét alapelveket, szabályokat határozzon meg. A javasolt 
szempont-rendszer általános etikai elveken, szabályokon alapul. 
 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslatok elfogadására. 

 

Salgótarján, 2012. április 12. 

 

Becsó Zsolt 
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I. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a közgyűlés hivatala igazgatási szünetének meghatározására 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – tekintettel a 30/2012. 
(III. 7.) Korm. rendelet 13-15. §-ban foglalt rendelkezésekre – a Nógrád Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala tekintetében 2012. évben 2012. július 23-tól. 
augusztus 26-ig határozza meg az igazgatási szünet időszakát.  
 

2. A Közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza 
meg, illetve módosítsa a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, 
hogy az igazgatási szünet alatt a szabadság tényleges kiadására a hivatal feladatellátására és a 
zavartalan ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor. 
Határidő: 2012. május 15. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 
 

II. 

HATÁROZATI JAVASLAT 
a közgyűlés hivatala hivatásetikai alapelveinek és etikai  

eljárásának meghatározására 
 
 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a határozat mellékletét képező a Nógrád 

Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala köztisztviselőivel szemben támasztott 
hivatásetikai alapelveket. 

 

2. A közgyűlés utasítja a főjegyzőt, hogy a hivatásetikai alapelveket a Közszolgálati Szabályzathoz 
mellékletként csatolja.  
Határidő: 2012. május 15. 
Felelős: dr. Barta László, Nógrád megyei főjegyző 

 
Salgótarján, 2012. április 26. 
 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 
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…/2012. (… …) Kgy. határozat melléklete 
 

A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Hivatala köztisztviselőivel  
szemben támasztott hivatásetikai alapelvek 

 

I. Általános magatartási normák 
 

1. A köztisztviselő köteles a jogszabályok, és a rá vonatkozó sajátos szabályokat tiszteletben 
tartva, azoknak megfelelően eljárni, valamint különös gondot fordítani arra, hogy a személyek 
jogait, vagy érdekeit érintő döntések megfeleljenek a jog előírásainak. 

 
 

2. A köztisztviselő hatáskörét kizárólag abban a körben és célból gyakorolhatja, amelyre a 
vonatkozó jogszabályok, rendelkezések, munkaköri leírás felhatalmazzák őt. 

 
 

3. A köztisztviselőnek becsületesnek, fegyelmezettnek, kötelességtudónak kell lennie, vissza kell 
utasítania minden olyan tartalmú nyílt vagy burkolt kérést, amely az előírásoktól való eltérésre 
irányul. El kell utasítania a korrupciót, annak valamennyi formája ellen fel kell lépnie. 

 
4. A köztisztviselőtől elvárható, hogy munkája során udvarias és előzékeny magatartást 

tanúsítson az ügyfelekkel és munkatársaival szemben, valamint megjelenésével és kulturált 
öltözködésével is erősítse munkahelye és az egész közszolgálat elismertségét, ezzel is fejezze 
ki tiszteletét munkatársai és az állampolgárok iránt.  
 

5. A közigazgatási feladatok végrehajtása során a köztisztviselő köteles egyenlő bánásmódban 
részesíteni az azonos helyzetben lévőket, továbbá a nemzetiségen, nemen, fajon, bőrszínen, 
etnikai vagy társadalmi hovatartozáson, genetikai jellemzőkön, nyelven, valláson vagy hiten, 
politikai vagy egyéb meggyőződésen, nemzeti kisebbségi hovatartozáson, tulajdonon, vagyoni 
helyzeten, születésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális beállítottságon alapuló 
indokolatlan diszkrimináció látszatát is kerülnie kell. Ennek az alapelvnek a köztisztviselő 
mindennapi munkájában maradéktalanul érvényesülnie kell, és a közigazgatással a 
köztisztviselőn keresztül találkozó ügyféllel szemben maradéktalanul érvényre is kell juttatni.  

 
6. A köztisztviselő tevékenysége során nem lehet részrehajló, a közhivatali tevékenysége és 

eljárása mindenkor elfogulatlan és pártatlan kell, hogy legyen. A köztisztviselő köteles 
tartózkodni valamennyi – a pártatlanságot hátrányosan érintő – önkényes intézkedéstől, 
valamint a magatartását nem irányíthatja sem személyes, sem családi, sem pedig politikai 
érdek.  
 

7. A köztisztviselő köteles a külön jogszabályokban rögzített összeférhetetlenségi előírásokat 
megtartani, az elfogultság, az előnytelen jogszerzés, a hivatallal való visszaélés, a mások által 
való befolyásoltság elkerülésének követelményét szem előtt tartani. Az esetlegesen felmerülő 
összeférhetetlenségi helyzeteket ebből következően köteles mielőbb feloldani. 
 

8. Az egyéni és a közigazgatási szerv által biztosított lehetőségekhez mérten a köztisztviselőnek 
szakmai tudását, képességeit, kompetenciáit folyamatosan fejlesztenie szükséges.  
 

9. Az ügyintézés során eljáró köztisztviselőtől elvárás, hogy az ügyfelek, munkatársai és hivatali 
felettesei, társszervek munkatársai, a Közgyűlés és a Közgyűlés bizottságainak tisztségviselői, 
tagjai számára minden esetben naprakész tájékoztatást tudjon adni a felmerülő és 
közigazgatást érintő kérdéseikkel kapcsolatosan.  
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10. A köztisztviselő munkája során a Hivatal kialakult intézkedési gyakorlatából adódó jogos 
elvárásoknak, következetességnek megfelelően köteles eljárni, melynek értelmében köteles 
saját hivatali magatartását tekintve, a Hivatal, a Közgyűlés és szervei tagjainak jogos és 
ésszerű elvárásait tiszteletben tartva eljárni. 
 

11. A köztisztviselő döntéseinek meghozatala során mindig biztosítania kell, hogy a meghozott 
intézkedések arányosak legyenek az elérni kívánt céllal. A köztisztviselő különösen a 
polgárok jogainak korlátozását köteles kerülni, ha ezen korlátozások nincsenek ésszerű 
kapcsolatban az elérni kívánt intézkedés céljával. Intézkedései során a köztisztviselő köteles 
tiszteletben tartani a magánszemélyek érdekei és az általános közérdek közötti egyensúlyt. 
 

II. A vezetővel szemben támasztott követelmények 
 

12. A vezető személyes példamutatással köteles motiválni beosztottjait a számukra jogszabályban 
előírt, vagy a Hivatal által meghatározott kötelezettségeiknek teljesítésére, valamint 
tudatosítani köteles bennük a folyamatos szakmai- önképzés, a helyismeret jelentőségét, annak 
hasznát, hiányának hátrányait. 
 

13. A vezető köteles a legmagasabb követelményeket önmagával szemben támasztani. A 
vezetőnek az általa vezetett szervezeti egység eredményes működését legjobb tudása és 
ismeretei szerint kell biztosítania. Ennek érdekében köteles maga is a kívánt cél érdekében 
hasznosnak bizonyuló elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátítására, elmélyítésére, saját 
szakmai ismereteinek továbbfejlesztésére, a szakirodalom, a tudományos eredmények 
szemmel tartására, tanácskozásokon, szakmai konferenciákon, konzultációkon való 
részvételre. Törekednie kell arra, hogy a felmerülő – akár beosztottjaitól származó – 
hasznosítható javaslatok, indítványok érdemük szerinti méltatást és hasznosítást nyerjenek.  

 
14. A vezető törekedni köteles arra, hogy növekedjen az általa vezetett szervezeti egység 

tekintélye, elismertsége, előnyös megítélése, és ezzel együtt kerülje más szervezeti egységek 
munkájának megalapozatlan bírálatát, a szubjektív hangulatkeltést és céltalan rivalizálást, a 
személyeskedő, lejárató megjegyzéseket. A nyilvánvalóvá vált nézeteltérések tisztázása, 
következményeinek felszámolása csak tárgyszerűen, a szubjektív elemek háttérbe szorításával 
történhet. Etikus magatartásnak csak a szolgálati út és a legális eszközök igénybe vétele 
számíthat.  

 
15. A vezető szakmai és közéleti fórumokon képviselje a pártatlan közigazgatás egyetemes 

érdekeit, megnyilvánulásaival erősítse a szakma tekintélyét és legyen fogékony a 
megalapozott bírálatokra. 
 

III. Az etikai eljárás szabályai 
 

16. Az Etikai Bizottság tagjai a Hivatal mindenkori szervezeti egységeinek vezetőiből áll. 
Amennyiben a szervezeti egység vezetője egy adott etikai eljárás során személyesen érintett, 
úgy azt köteles a Bizottságnak és a Főjegyzőnek bejelenteni, egyúttal az adott eljárás során 
tagként vagy elnökként nem vehet részt a Bizottság munkájában.  
 

17. A Bizottság elnökét tagjai sorából maga választja esetileg, vagy legfeljebb egy éves 
időtartamra azzal, hogy a volt elnök újraválasztható. Szavazategyenlőség esetén a Bizottság 
elnökét a Főjegyző jelöli ki a tagok sorából.  
 

18. A Bizottság – felkérésre, vagy saját kezdeményezésére – állásfoglalást alakít ki egyedi 
ügyekben és általános etikai kérdésekben is. Állásfoglalását a Főjegyző elé terjeszti, aki a 
munkáltatói jogok gyakorlása során eldönti, hogy az adott etikai vétség indokol-e olyan 
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intézkedést, amely hatással lehet a dolgozók köztisztviselői jogviszonyából eredő jogaira és 
kötelezettségeire, a dolgozó minősítésére, vagy egyéb intézkedést igényel.  
 

19. A Bizottság etikai vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén büntetés kiszabására irányuló, 
indoklással ellátott javaslatot tesz a Főjegyző felé. Az elvi jellegű állásfoglalást – a Hivatal 
köztisztviselői által elérhető módon – közzé kell tenni.  
 

20. A Főjegyző, mint a Hivatal vezetője a munkáltatói jogok gyakorlása során a köztisztviselőkkel 
kapcsolatos etikai ügyekben állásfoglalást kérhet a Hivatal Etikai Bizottságától. 
 

 
Salgótarján, 2012. április 


