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III. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főpolgármesterének 
10/2021. (VI. 11.) utasítása 

az önkormányzati főtanácsadó és az önkormányzati tanácsadó munkakörben dolgozó 
köztisztviselőkre alkalmazandó egyes szabályokról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 239. § (3) bekezdés második mondatára figyelemmel egyes 
főjegyzői normatív utasításoknak az önkormányzati főtanácsadó és az önkormányzati tanácsadó munkakörben dolgozó 
köztisztviselőkre történő alkalmazásáról az alábbiak szerint rendelkezem.

1. §

(1) Az otthoni munkavégzés rendjéről szóló 12/2021. (VI. 11.) főjegyzői utasítás [a továbbiakban: 12/2021. (VI. 11.) 
főjegyzői utasítás] rendelkezéseit az önkormányzati főtanácsadó és az önkormányzati tanácsadó munkakörben dolgozó 
köztisztviselőkre is alkalmazni kell a (2)–(4) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(2) A 12/2021. (VI. 11.) főjegyzői utasítás szerint a főjegyző által gyakorolt munkáltatói jogokat átruházott munkálta-
tói jogkörben
a) a Főpolgármesteri Iroda önkormányzati főtanácsadó, önkormányzati tanácsadó munkakörben dolgozó köztisztviselői, 

továbbá a Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormány-
zati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati szmsz) 75. § (2) bekezdése, 85. § (1) bekezdése és 90. § (2) bekezdé-
se alapján a közgyűlési, bizottsági, illetve tanácsnoki szakmai munkát segítő, önkormányzati tanácsadó munkakörben 
dolgozó köztisztviselők tekintetében az általános főpolgármester-helyettes,

b) a tevékenységét segítő iroda önkormányzati főtanácsadó, önkormányzati tanácsadó munkakörben dolgozó köztisztvi-
selő munkatársai tekintetében a főpolgármester-helyettes

gyakorolja.

(3) A 12/2021. (VI. 11.) főjegyzői utasításban az önálló szervezeti egység vezetője számára meghatározott feladato-
kat, illetve jogosítványokat
a) a Főpolgármesteri Iroda önkormányzati főtanácsadó, önkormányzati tanácsadó munkakörben dolgozó köztisztviselői 

tekintetében a Főpolgármesteri Iroda vezetője,
b) a főpolgármester-helyettes tevékenységét segítő iroda önkormányzati főtanácsadó, önkormányzati tanácsadó munka-

körben dolgozó köztisztviselő munkatársai tekintetében az irodavezető,
c) az önkormányzati szmsz 75. § (2) bekezdése, 85. § (1) bekezdése és 90. § (2) bekezdése alapján a közgyűlési, bizott-

sági, illetve tanácsnoki szakmai munkát segítő, önkormányzati tanácsadó munkakörben dolgozó köztisztviselők tekin-
tetében a Koordinációs Főosztály Testületi Működést Támogató Osztály vezetője

látja el, illetve gyakorolja.

(4) A Főpolgármesteri Iroda vezetője, valamint a főpolgármester-helyettesek tevékenységét segítő irodák vezetői te-
kintetében a 12/2021. (VI. 11.) főjegyzői utasítás 18. §-ában foglalt rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, 
hogy a Főjegyzői Iroda vezetője számára meghatározott feladatokat, illetve jogosítványokat
a) a Főpolgármesteri Iroda vezetője tekintetében a főpolgármester,
b) a tevékenységét segítő iroda vezetője tekintetében a főpolgármester-helyettes
látja el, illetve gyakorolja.

2. §

Ez az utasítás 2021. június 15-én lép hatályba.

Karácsony Gergely s. k.
főpolgármester

s
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IV. rész

Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének 
12/2021. (VI. 11.) utasítása 

az otthoni munkavégzés rendjéről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, a Bu-
dapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri 
utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 22. sorában meghatározott tárgykörben a Főpolgármesteri Hivatal munkatársai-
nak otthoni munkavégzése szabályait az alábbiak szerint állapítom meg.

1. Hatály, értelmező rendelkezések

1. §

(1) Ez az utasítás határozza meg a Főpolgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) munkatársainak a munkavégzés 
rendes helyétől eltérően a lakó-, tartózkodási vagy a munkatárs által megjelölt, a használatában álló más helyen történő 
munkavégzése – nem ideértve a távmunkavégzést – szabályait.

(2) Az utasítás alkalmazásában munkatárs a köztisztviselő – nem ideértve az önkormányzati főtanácsadó és az önkor-
mányzati tanácsadó munkakörben dolgozó köztisztviselőt –, a közszolgálati ügykezelő, a munkavállaló, valamint az ösz-
töndíjas foglalkoztatott.

(3) Az utasítás alkalmazásában önálló szervezeti egységnek kell tekinteni a főpolgármester-helyettesek tevékenységét 
segítő irodákat is azzal, hogy az önálló szervezeti egység vezetője – a 18. § kivételével – az irodavezető.

2. Az otthoni munkavégzés feltételei

2. §

(1) A főjegyző a munkatárs kérelmére a kinevezése, munkaszerződése vagy az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló szer-
ződése (a továbbiakban együtt: munkavégzésre vonatkozó szerződés) megfelelő módosításával havonta legfeljebb hat 
munkanapra – ha a munkatárs heti munkaideje a húsz órát nem haladja meg, havonta legfeljebb három munkanapra – a 
munkavégzés rendes helyétől eltérően a lakó-, tartózkodási vagy a munkatárs által megjelölt, a használatában álló más 
helyen történő munkavégzés (a továbbiakban: otthoni munkavégzés) lehetőségét engedélyezheti (a továbbiakban: keret-
engedély), ha
a) az otthoni munkavégzés a munkatárs munkaköri feladatainak ellátásával nem összeegyeztethetetlen,
b) – a Hivatal által biztosított számítógépről történő munkavégzés kivételével – a saját számítógépről történő munkavég-

zésnek, továbbá a távoli védett adatvonali csatlakozásnak a Főpolgármesteri Hivatal Informatikai Szabályzatáról szó-
ló 91/2015. (XII. 11.) főpolgármesteri és főjegyzői együttes utasítás (a továbbiakban: informatikai szabályzat) 30/A. § 
(2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményei biztosítottak, és

c) a munkavégzés kérelmezett helye megfelel az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelmé-
nyeinek.

(2) A keretengedéllyel rendelkező munkatárs hetente legfeljebb két munkanapon – ha a munkatárs heti munkaideje a 
húsz órát nem haladja meg, hetente legfeljebb egy munkanapon – az 5. § (3) bekezdése szerint megjelölt helyen végez-
heti a munkáját.

(3) A keretengedély alapján adott munkanapon történő otthoni munkavégzésre az önálló szervezeti egység vezetőjé-
nek vagy – az önálló szervezeti egység vezetőjének ilyen rendelkezése alapján – az önálló szervezeti egységen belüli nem 
önálló szervezeti egység vagy nem önálló munkaszervezési forma vezetőjének (a továbbiakban együtt: jóváhagyó veze-
tő) előzetes jóváhagyásával kerülhet sor. Az előzetes jóváhagyás keretében jóváhagyó vezető a munkatárssal egyeztetve 
meghatározza az elvégzendő feladatokat, valamint az elvégzett munka leadásának módját és időpontját.
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(4) A jóváhagyó vezető az adott munkanapon történő otthoni munkavégzést akkor hagyja jóvá, ha annak munkaszer-
vezési, ügyelosztási szempontból nincs akadálya. Az otthoni munkavégzés nem eshet olyan előre bejelentett egyeztetés 
vagy értekezlet idejére, amelyen a munkatárs személyes részvétele munkaköri feladatainak ellátásához szükséges, illetve 
azon való személyes részvételét a vezetője kötelezővé tette, és a részvétel valós idejű online hang- és videokapcsolat út-
ján nem megoldható vagy nem célszerű.

3. §

(1) Az otthoni munkavégzéshez a munkatárs biztosítja
a) – ha nem áll rendelkezésére a Hivatal által biztosított számítógép – a szükséges informatikai eszközöket, ideértve a 

webkamerát,
b) az internet-hozzáférést, valamint
c) a munkakörnyezet berendezését.

(2) A munkavégzés kérelmezett helyén az otthoni munkavégzéssel összefüggésben felmerülő költségeket a munka-
társ viseli.

(3) A munkatárs előzetes egyeztetés alapján köteles biztosítani a bejutást a munkavégzés kérelmezett helyére a mun-
káltató képviselője – így különösen a Hivatalüzemeltetési és Intézményfejlesztési Főosztály munkavédelemmel kapcso-
latos feladatokat ellátó munkatársa (a továbbiakban: munkavédelmi ügyintéző) –, valamint mindazon hatóság számára, 
amelynek jogosultságát jogszabály írja elő.

(4) A munkavégzés kérelmezett helyének az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelmé-
nyeinek való megfelelését a munkavédelmi ügyintéző a számítógép webkameráján keresztül történő bemutatást kérve is 
ellenőrizheti azzal, hogy az ellenőrzés a legszűkebb – a munkaasztalt vagy munkafelületet, a munkaszéket, az informa-
tikai eszközöket, valamint a helyi megvilágítást biztosító eszközt magában foglaló – munkakörnyezetre terjedhet csak 
ki, annak során a munkavédelmi ügyintéző más személyes adatot vagy munkavégzés tartalmával összefüggő informá ciót 
nem ismerhet meg.

4. §

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés jogszabályban előírt követelményeinek való megfelelés 
érdekében a munkavégzés kérelmezett helyén a munkatárs köteles biztosítani legalább az alábbi feltételeket:
a) a munkavégzés helyeként legalább 3 m2 területű, 2,25 m belmagasságú helyiségrészt, ahol a tevékenység végzéséhez 

szükséges bútorok, eszközök, berendezések az ergonómiai előírásoknak megfelelően kerülnek elhelyezésre, és amely 
akadálymentesen megközelíthető,

b) a síkosság-, csúszás- és botlásmentes közlekedést,
c) a munkaterületet befogadó helyiség az emberi szervezet számára megfelelő hőmérsékletét, szellőztetését,
d) a munkakörnyezet higiénés követelményeknek megfelelő, a használat gyakoriságához igazodó rendszeres takarítását 

és az eszközök tisztítását,
e) a munkatárs testhelyzete változtatásához és mozgásához elegendő teret engedő munkakörnyezetet, továbbá
f) a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) 

EüM rendeletben meghatározott képernyős munkakör esetén
 fa) a monitor és a billentyűzet elhelyezése, beállítása révén kényelmes munkatesttartás felvételét, a képernyőn megje-

lenő jelek stabil, kényelmes olvashatóságát,
 fb) a munkaasztal vagy munkafelület megfelelő nagyságával a monitor, a billentyűzet, az iratok és a csatlakozó eszkö-

zök rugalmas elrendezését,
 fc) stabil, kényelmes ülő testhelyzetet – ennek érdekében a gerincoszlop kissé előredőlt, enyhén ívelt helyzetét, a com-

bok, illetve az alkarok közel vízszintes, a felkarok és a lábszárak közel függőleges helyzetét, valamint a talpak kényel-
mes helyzetét –, a munkatárs könnyű, szabad mozgását lehetővé tevő munkaszéket, lehetőleg olyat, amely ülőmagas-
ságában könnyen állítható, a háttámlája magasságában állítható és dönthető,

 fd) kielégítő megvilágítást adó általános, illetve helyi világítást; a világítótestek elhelyezésével, valamint a munkakör-
nyezetnek a természetes fényforrásokat figyelembe vevő elhelyezésével, a természetes fényforrások eltakarását lehe-
tővé tevő eszközzel a képernyőre és más munkaeszközökre vetődő, zavaró tükröződés és fényvisszaverődés kizárását.
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3. A keretengedély iránti kérelem

5. §

(1) A keretengedély iránti kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni, amelyet a Humánerőforrás-menedzsment 
Főosztály a Hivatal munkatársai számára elérhető belső számítógépes hálózaton (a továbbiakban: intranet) tesz közzé.

(2) A kérelemben a munkatárs nyilatkozik arról, hogy az otthoni munkavégzésre saját vagy a Hivatal által biztosított 
számítógépet használ, saját számítógép használata esetén az az informatikai szabályzat 30/A. § (2) bekezdésében elő-
írt követelményeknek megfelel, a távoli kommunikációhoz és a távoli védett adatvonali csatlakozáshoz biztonságos szé-
lessávú internetkapcsolat biztosított, továbbá hogy a távoli védett adatvonali csatlakozást kipróbálta, és az megbízható-
an működik.

(3) A kérelemben meg kell jelölni a munkavégzés kérelmezett helyét. A munkavégzés kérelmezett helyeként több hely 
is megjelölhető, ebben az esetben a munkavégzés kérelmezett helyére, illetve az ott kialakított munkakörnyezetre vonat-
kozó rendelkezéseknek a kérelemben megjelölt minden egyes helyre vonatkozóan eleget kell tenni.

(4) A munkavégzés kérelmezett helyének, illetve az ott kialakított munkakörnyezetnek az egészséget nem veszélyez-
tető és biztonságos munkavégzés követelményeinek való megfelelése ellenőrzése érdekében a munkatárs a kérelem elő-
terjesztése előtt a munkavédelmi ügyintézőnek elektronikus levélben fényképet küld a munkavégzés kérelmezett helyén 
kialakított munkakörnyezetről azzal, hogy a fényképen más személyes adat vagy a munkavégzés tartalmával összefüg-
gő információ ne legyen látható, az a legszűkebb – a munkaasztalt vagy munkafelületet, a munkaszéket, az informatikai 
eszközöket, valamint a helyi megvilágítást biztosító eszközt magában foglaló – munkakörnyezetet mutassa. Az elektro-
nikus levélben a munkatárs nyilatkozik arról, hogy a munkavégzés kérelmezett helyén biztosítottak a 4. §-ban meghatá-
rozott feltételek.

(5) A munkavédelmi ügyintéző a munkatárs elektronikus levele alapján, ha az a (4) bekezdésben meghatározott vala-
mennyi információt tartalmazza, öt munkanapon belül megküldi a munkatársnak a munkavégzés kérelmezett helyének az 
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek való megfelelésére vonatkozó kockázat ér-
tékelését. Ha a munkavédelmi ügyintéző a megfelelés érdekében további intézkedést tart szükségesnek, ennek megtéte-
lét követően a munkatárs ismételten megkeresi a munkavédelmi ügyintézőt. A munkavédelmi ügyintézőnek a megfelelést 
igazoló elektronikus levelét a munkatárs a kérelemhez mellékeli.

(6) A kérelemben a munkatárs nyilatkozik a 3. §-ban foglaltak tudomásulvételéről.

6. §

(1) A keretengedély iránti kérelmen az önálló szervezeti egység vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy – figyelem-
be véve a munkatárs munkakörét és ennek keretében ellátandó feladatait – a munkakör eseti jelleggel ellátható-e ottho-
ni munkavégzés keretében, és nyilatkozik arról, hogy ennek figyelembevételével támogatja-e a keretengedély megadását, 
majd továbbítja a kérelmet a Humánerőforrás-menedzsment Főosztálynak.

(2) A Humánerőforrás-menedzsment Főosztály megvizsgálja, hogy a keretengedély iránti kérelem megfelel-e az 
5. §-ban meghatározott követelményeknek. Ha a kérelem megfelel a formai követelményeknek, és az önálló szerveze-
ti egység vezetője a keretengedély megadását támogatja, a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály döntésre előterjesz-
ti a keretengedély iránti kérelmet, továbbá előkészíti a munkavégzésre vonatkozó szerződés keretengedélynek megfele-
lő módosítását.

(3) A keretengedély megadásáról a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály tájékoztatja az önálló szervezeti egység 
vezetőjét, valamint a Koordinációs Főosztály Informatikai Osztályt.

4. Az adott munkanapon történő otthoni munkavégzés előzetes jóváhagyása

7. §

(1) Az adott munkanapon történő otthoni munkavégzést a munkatárs az előzetes jóváhagyás érdekében legkésőbb az 
azt megelőző második munkanapon munkaidő végéig írásban vagy elektronikus levélben bejelenti a jóváhagyó vezető-
nek.
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(2) Az otthoni munkavégzést a Közszolgálati Szabályzatról szóló 38/2013. (III. 14.) főjegyzői utasítás 53. §-a szerinti 
jelenléti íven fel kell tüntetni, a jogcím megjelölésére az „OM” jelzést alkalmazva.

(3) A munkatárs (1) bekezdés szerinti bejelentését és a jóváhagyó vezető előzetes jóváhagyását – önálló szervezeti egy-
ségenként egy főszámra – iktatni kell, és a jelenléti ívek ügytípusra irányadó szabályok szerint kell kezelni.

5. Az otthoni munkavégzésre irányadó követelmények

8. §

(1) Az otthoni munkavégzés adott munkanapon teljes egészében fel nem használt lehetősége más napra nem vihető át.

(2) Az otthoni munkavégzés adott hónapban fel nem használt lehetősége a következő hónapra nem vihető át.

9. §

(1) Az otthoni munkavégzés során a munkatárs a munkarendje szerint irányadó munkaidő-beosztásnak megfelelően 
munkaidejének teljes időtartama alatt telefonon és elektronikus levelezés útján folyamatosan elérhető kell legyen, és a 
munkarendje szerint irányadó napi munkaidőt le kell hogy dolgozza.

(2) A telefonos elérhetőség biztosítása érdekében a munkatárs a munkahelyi telefonhívásait – az otthoni munkavégzés 
időtartamára – át kell hogy irányítsa a saját telefonjára.

(3) A munkatárs köteles haladéktalanul tájékoztatni az önálló szervezeti egység vezetőjét és az attól különböző jóváha-
gyó vezetőt minden olyan körülményről, amely az otthoni munkavégzését akadályozza.

(4) Az otthoni munkavégzés során a munkatárs a jóváhagyó vezetőnek elektronikus úton jelzi az adott napi munka-
végzés megkezdését, továbbá a munkavégzés befejeztével elektronikus úton beszámol az adott napi otthoni munkavégzés
a) idejéről, megadva annak kezdő és befejező időpontját, valamint a munkaközi szünet megtartásának kezdő és befejező 

időpontját,
b) során ellátott feladatokról.

(5) A (4) bekezdés szerinti beszámolókat a ledolgozott munkaidő igazolása érdekében – önálló szervezeti egységen-
ként egy főszámra – iktatni kell, és a jelenléti ívek ügytípusra irányadó szabályok szerint kell kezelni.

10. §

(1) Az otthoni munkavégzés során a munkatárs fokozottan köteles gondoskodni a tevékenységével, feladatának ellátá-
sával kapcsolatban tudomására jutott korlátozottan megismerhető adat, továbbá minden egyéb nem nyilvános adat meg-
őrzéséről, illetéktelen személy tudomására jutásának megakadályozásáról.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában korlátozottan megismerhető adat – a közérdekből nyilvános adat kivételével – a 
hivatás gyakorlásához kötött titoknak vagy törvény által védett egyéb titoknak minősülő adat, valamint a személyes adat.

(3) Az otthoni munkavégzést lehetőség szerint digitalizálva, papírmentesen kell végezni. Iratot a munkatárs csak a jó-
váhagyó vezető előzetes engedélyével vihet el a Hivatal épületéből, csak másolatban, és köteles gondoskodni annak biz-
tonságos kezeléséről, az illetéktelen személy általi betekintés megakadályozásáról.

11. §

(1) Az 5. § (3) bekezdése szerint megjelölt helytől eltérő helyen otthoni munkavégzésre csak úgy kerülhet sor, ha a ke-
retengedély az erre meghatározott eljárási rendben kibővítésre kerül.

(2) Ha a munkavégzés kérelmezett helyén a munkatárs megváltoztatja az 5. § (5) bekezdése szerinti kockázatértéke-
lés keretében vizsgált körülményeket, ezt köteles a munkavédelmi ügyintézőnek haladéktalanul bejelenteni, és a kocká-
zatértékelést az 5. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott rendben ismételten el kell végezni. Ha a kockázatértékelés 
alapján az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek való megfelelés nem áll fenn, a 
13. § (2) bekezdése szerint kell eljárni.
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6. A keretengedély visszavonása

12. §

(1) Az önálló szervezeti egység vezetője – a munkatárs értesítése mellett, a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály 
útján – kezdeményezheti a főjegyzőnél a keretengedély visszavonását, ha
a) a munkatárs az otthoni munkavégzés előzetes bejelentésére, az elérhetőség biztosítására, az akadályozottságról való tá-

jékoztatásra vagy a beszámolásra vonatkozó kötelezettségét felszólítás ellenére ismételten nem teljesíti,
b) a munkatárs az otthoni munkavégzés során megszegi az információbiztonságra vonatkozó szabályokat,
c) a munkatárs otthoni munkavégzés keretében történő munkavégzése tartósan nem tekinthető eredményesnek, vagy
d) tartósan jelentkező munkaszervezési, ügyelosztási szem  pontból arra egyébként szükség van.

(2) A Humánerőforrás-menedzsment Főosztály – a munkatárs és az önálló szervezeti egység vezetőjének értesíté-
se mellett – kezdeményezheti a főjegyzőnél a keretengedély visszavonását, ha a jelenléti ívek ellenőrzése alapján azt ta-
pasztalja, hogy a munkatárs az adott hónapban vagy héten a számára engedélyezettnél több munkanapot dolgozott ottho-
ni munkavégzés keretében.

(3) A keretengedéllyel rendelkező munkatárs – az önálló szervezeti egység vezetőjének és az attól különböző jóváha-
gyó vezetőnek a tájékoztatása mellett – haladéktalanul köteles a Humánerőforrás-menedzsment Főosztályon bejelenteni, 
ha személyi, családi vagy lakáskörülményeiben olyan változás következik be, ami az otthoni munkavégzést ellehetetlení-
ti vagy jelentősen megnehezíti. A bejelentés alapján a főjegyző az önálló szervezeti egység vezetője véleményének figye-
lembevételével a munkatárs keretengedélyét visszavonhatja.

(4) A keretengedély visszavonása esetén arról a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály haladéktalanul tájékoztatja 
az önálló szervezeti egység vezetőjét, valamint a Koordinációs Főosztály Informatikai Osztályt, továbbá előkészíti a mun-
kavégzésre vonatkozó szerződés megfelelő módosítását.

(5) A keretengedély visszavonása esetén az otthoni munkavégzési jogosultság biztosítását ismételten kérelmezni – a 
visszavonást indokló körülmények megszűntével – a keretengedély iránti kérelem előterjesztésére meghatározott rend-
ben lehet.

7. Az otthoni munkavégzés lehetőségének felfüggesztése

13. §

(1) Ha az operatív informatikai vezető – az érintett munkatárs egyidejű tájékoztatása mellett – jelzi az önálló szerve-
zeti egység vezetőjének, hogy az otthoni munkavégzés informatikai támogatása, illetve ellenőrzése során azt tapasztalta, 
hogy az informatikai és informatikai biztonsági követelményeknek való megfelelés nem áll fenn, ennek a Koordinációs 
Főosztály Informatikai Osztály által igazolt helyreállításáig otthoni munkavégzésre nem kerülhet sor.

(2) Ha a munkavédelmi ügyintéző – az érintett munkatárs egyidejű tájékoztatása mellett – jelzi az önálló szervezeti 
egység vezetőjének, hogy a munkavégzés kérelmezett helyének az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munka-
végzés követelményeinek való megfelelésének ellenőrzése során azt tapasztalta, hogy a megfelelés nem áll fenn, ennek a 
munkavédelmi ügyintéző által igazolt helyreállításáig otthoni munkavégzésre nem kerülhet sor.

8. Az otthoni munkavégzés sajátos esetei

14. §

(1) Nyomós személyes indokból a főjegyző a keretengedéllyel rendelkező munkatársnak a külön kérelmére a 2. § 
(1) bekezdése szerinti havi kerettől és a 2. § (2) bekezdése szerinti heti kerettől eltérően is engedélyezheti otthoni munka-
végzés lehetőségét (a továbbiakban: különengedély).

(2) A különengedély meghatározott időre, de legfeljebb hat hónapra szól; ezen időtartam lejártát követően ismételten 
megadható.



2021. június 11. FŐVÁROSI KÖZLÖNY 1189

15. §

(1) A különengedély iránti kérelmet formanyomtatványon kell előterjeszteni, amelyet a Humánerőforrás-menedzsment 
Főosztály az intraneten tesz közzé.

(2) A különengedély iránti kérelem tartalmazza
a) a keretengedély iktatószámát,
b) a 14. § szerinti személyes indok megjelölését, valamint a Hivatalban történő munkavégzés ezzel kapcsolatos ellehetet-

lenülésének vagy nehezítettségének indokolását, 
c) a különengedély érvényességének kérelmezett időtartamát, továbbá
d) az otthoni munkavégzés kérelmezett havi, illetve heti keretének mértékét.

(2) A különengedély iránti kérelmen az önálló szervezeti egység vezetője véleményt nyilvánít arról, hogy – figyelembe 
véve a munkatárs munkakörét és ennek keretében ellátandó feladatait – a munkakör a kérelmezett időtartamban is ellát-
ható-e otthoni munkavégzés keretében, és nyilatkozik arról, hogy ennek figyelembevételével támogatja-e a különgedély 
megadását, majd továbbítja a kérelmet a Humánerőforrás-menedzsment Főosztálynak.

(3) A Humánerőforrás-menedzsment Főosztály megvizsgálja, hogy a különengedély iránti kérelem megfelel-e a (2) és 
(3) bekezdésben meghatározott követelményeknek. Ha a kérelem megfelel a formai követelményeknek, döntésre alkal-
mas formában tartalmazza a (2) bekezdés b) pontjában előírtakat, és az önálló szervezeti egység vezetője a különengedély 
megadását támogatja, a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály a különengedély iránti kérelmet döntésre előterjeszti.

(4) A különengedély iránti kérelem a keretengedély iránti kérelemmel együtt is előterjeszthető, ebben az esetben a ke-
retengedély megadásától függően kerül elbírálásra.

(5) A különengedély megadásáról a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály tájékoztatja az érintett munkatársat, va-
lamint az önálló szervezeti egység vezetőjét.

16. §

A különengedély alapján történő otthoni munkavégzés esetében
a) a 12. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott okból a keretengedély visszavonása kezdeményezésének nincs helye, 

és
b) a 13. § (1) és (2) bekezdése szerinti eljárás helyett az operatív informatikai vezető, illetve a munkavédelmi ügyintéző 

– az önálló szervezeti egység vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett – felszólítja a munkatársat a megfelelés meg-
határozott határidőn belüli megteremtésére, annak elmulasztása esetén pedig kezdeményezi a főjegyzőnél a keretenge-
dély visszavonását.

17. §

(1) A munkatárs – az önálló szervezeti egység vezetőjének és az attól különböző jóváhagyó vezetőnek az egyidejű tá-
jékoztatása mellett – haladéktalanul bejelenti a Humánerőforrás-menedzsment Főosztálynak a 14. § szerinti személyes 
indok, valamint a Hivatalban történő munkavégzés ezzel kapcsolatos ellehetetlenülésének vagy nehezítettségének meg-
szűntét.

(2) A munkatárs bejelentése alapján a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály gondoskodik a különenge dély főjegy-
ző általi visszavonásáról, és ennek megtörténtéről tájékoztatja az önálló szervezeti egység vezetőjét.

9. A vezető otthoni munkavégzésére irányadó különös rendelkezések

18. §

Az önálló szervezeti egység vezetője, valamint az aljegyző (a továbbiakban együtt: vezető) otthoni munkavégzésére az 
utasítás rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a keretengedély iránti kérelemre a 6. § (1) bekezdését nem kell alkalmazni, a kérelmet közvetlenül a Humánerőforrás-

menedzsment Főosztálynak kell benyújtani,
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b) a 6. § (3) bekezdésétől eltérően a keretengedély megadásáról a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály csak a Koor-
dinációs Főosztály Informatikai Osztályt tájékoztatja,

c) az adott munkanapon történő otthoni munkavégzést a 2. § (3) bekezdésétől eltérően a főjegyző hagyja előzetesen jóvá,
d) a 2. § (4) bekezdése és a 7. § alkalmazásában a jóváhagyó vezető alatt a főjegyzőt kell érteni,
e) az otthoni munkavégzés akadályoztatottságára vonatkozó, a 9. § (3) bekezdése szerinti tájékoztatást, az adott napi 

munkavégzés kezdetének és végének a 9. § (4) bekezdése szerinti jelzését, valamint a 9. § (4) bekezdése szerinti be-
számolót a vezető a Főjegyzői Iroda vezetőjének küldi meg,

f) a 10. § (3) bekezdésétől eltérően iratnak a Hivatal épületéből való elviteléhez a Főjegyzői Iroda vezetőjének előzetes 
engedélyét kell kérni,

g) a 12. § (1) bekezdése szerinti körülmények fennállása esetén a főjegyző a keretengedélyt visszavonja,
h) a 12. § (2) bekezdése szerinti esetben nem áll fenn az önálló szervezeti egység vezetője értesítésének kötelezettsége,
i) a 12. § (3) bekezdése szerinti bejelentésnél nem áll fenn az önálló szervezeti egység vezetője tájékoztatásának és vé-

leménye kikérésének kötelezettsége,
j) a keretengedély 12. § (4) bekezdése szerinti visszavonása esetén nem áll fenn az önálló szervezeti egység vezetője tá-

jékoztatásának kötelezettsége,
k) a 13. § alkalmazásában az önálló szervezeti egység vezetője alatt a főjegyzőt kell érteni,
l) a különengedély iránti kérelemre a 15. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni, a kérelmet közvetlenül a Humánerőfor-

rás-menedzsment Főosztálynak kell benyújtani,
m) a 15. § (6) bekezdésétől eltérően a különengedély megadásáról a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály csak az 

érintett vezetőt tájékoztatja, és
n) a 17. § (1) bekezdése szerinti bejelentésnél, valamint a különengedély 17. § (2) bekezdése szerinti visszavonása ese-

tén nem áll fenn az önálló szervezeti egység vezetője tájékoztatásának kötelezettsége.

10. Tájékoztatás az otthoni munkavégzés követelményeiről

19. §

(1) Az otthoni munkavégzés jogszabályban és normatív utasításban előírt követelményeiről
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés tekintetében a munkavédelmi ügyintéző,
b) az informatikai követelmények és az informatikai biztonság kérdéseiben a Koordinációs Főosztály
tájékoztatót készít, amelyet az intraneten közzé kell tenni.

(2) A keretengedély iránti kérelemben a munkatárs nyilatkozik arról, hogy az (1) bekezdés szerinti tájékoztatók tartal-
mát megismerte és tudomásul vette, megadva a tájékoztató verziószámát vagy az annak irányadó szövegállapota beazo-
nosításához szükséges más adatot.

11. Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek való megfelelésre vonatkozó 
kockázatértékelésre vonatkozó rendelkezések

20. §

(1) A munkavédelmi ügyintéző nyilvántartást vezet a munkavégzés kérelmezett helyének az egészséget nem veszé-
lyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek való megfelelésére vonatkozóan adott kockázatértékeléséről, 
amely tartalmazza

a) a munkatárs nevét,
b) az önálló szervezeti egység nevét,
c) a munkavégzés kérelmezett helyének címét,
d) a kockázatértékelés időpontját, valamint
e) a kockázatértékelés eredményét.

(2) A munkavégzés kérelmezett helyének az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelmé-
nyeinek való megfelelését a munkavédelmi ügyintéző szúrópróbaszerűen ellenőrzi, az ellenőrzés tapasztalatairól féléven-
te írásban beszámol a Humánerőforrás-menedzsment Főosztálynak.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartást a munkavédelmi ügyintéző elérhetővé teszi a Humánerőforrás-menedzs-
ment Főosztály számára.
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(4) A kockázatértékelést három év elteltével felül kell vizsgálni; ennek szükségességéről – a hároméves határidő lejár-
ta előtt legalább tizenöt nappal – a munkavédelmi ügyintéző elektronikus levélben értesíti az érintett munkatársat, aki az 
5. § (4) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.

(5) Ha
a) a munkatárs a munkavédelmi ügyintéző ismételt felhívására sem tesz eleget a (4) bekezdésben meghatározott kötele-

zettségének, vagy
b) az újabb kockázatértékelés alapján az otthoni munkavégzés helye nem felel meg az egészséget nem veszélyeztető és 

biztonságos munkavégzés követelményeinek, és ennek korrekciója nem megoldható vagy a munkatárs a munkavédel-
mi ügyintéző felhívására azt nem tette meg,

a munkavédelmi ügyintéző – a munkatárs értesítése mellett, a Humánerőforrás-menedzsment Főosztály útján – kezdemé-
nyezi a főjegyzőnél a keretengedély visszavonását. A keretengedély ilyen visszavonása esetén is alkalmazni kell a 12. § 
(4) és (5) bekezdését.

12. Záró rendelkezések

21. §

Ez az utasítás 2021. június 15-én lép hatályba, azzal, hogy a megadott keretengedély alapján otthoni munkavégzésre 
csak 2021. július 1-jét követően kerülhet sor.

22. §

Az a munkatárs, aki az utasítás hatálybalépésekor a rá irányadó munkaidő egy részében otthoni munkavégzés kereté-
ben látja el feladatait, az utasítás hatálybalépésétől számított nyolc napon belül köteles a keretengedély iránti kérelmet, 
valamint – ha az otthoni munkavégzése a 2. § (1) bekezdése szerinti havi kerettől és a 2. § (2) bekezdése szerinti heti ke-
rettől eltér – a különengedély iránti kérelmet előterjeszteni, amely alapján az utasítás megfelelő alkalmazásával kell eljár-
ni. A kérelem elbírálásáig az otthoni munkavégzés a korábbiaknak megfelelően folytatható.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

s
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Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének 
13/2021. (VI. 11.) utasítása a Főpolgármesteri Hivatal Informatikai Szabályzatáról szóló 

91/2015. (XII. 11.) főpolgármesteri és főjegyzői együttes utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, a Bu-
dapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri 
utasítás 108. § (1) bekezdése alapján, a 25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás 8. mellékletében foglalt táblázat 33. és 
36. sorában meghatározott tárgykörben a Főpolgármesteri Hivatal Informatikai Szabályzatáról szóló 91/2015. (XII. 11.) 
főpolgármesteri és főjegyzői utasítást az alábbiak szerint módosítom.

1. §

A Főpolgármesteri Hivatal Informatikai Szabályzatáról szóló 91/2015. (XII. 11.) főpolgármesteri és főjegyzői utasítás 
(a továbbiakban: informatikai szabályzat) a következő 2/A. §-sal egészül ki:

„2/A. § A Hivatal informatikai rendszeréhez hozzáférést engedő szerződésben biztosítani kell ezen utasítás rendelke-
zéseinek érvényesülését.”

2. §

(1) Az informatikai szabályzat 3. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen utasítás alkalmazásában)

„1. Adatgazda: a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
25/2020. (X. 26.) főpolgármesteri utasítás alapján feladatkörrel rendelkező önálló szervezeti egység, amely köteles a fel-
adatkörével kapcsolatban gondoskodni az adatok jogszabályi előírásoknak megfelelő előállításáról, azok ellenőrzéséről 
és folyamatos szolgáltatásáról;”

(2) Az informatikai szabályzat 3. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ezen utasítás alkalmazásában)

„7. Felhasználó: a Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő, munkavállaló, továbbá – ahol az 
értelmezhető – az ösztöndíjas foglalkoztatott és a felsőoktatási intézmény szakmai gyakorlatot teljesítő hallgatója (a to-
vábbiakban együtt: munkatárs), aki az informatikai rendszer erőforrásait és szolgáltatásait a napi munkájának elvégzésé-
hez igénybe veszi;”

3. §

Az informatikai szabályzat I. Fejezete a következő 4/A. §-sal egészül ki:

„4/A. § Az utasítás alkalmazásában önálló szervezeti egységnek kell tekinteni a főpolgármester-helyettesek tevékeny-
ségét segítő irodákat is azzal, hogy az önálló szervezeti egység vezetője az irodavezető.”

4. §

Az informatikai szabályzat 30/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott operációs rendszertől eltérő operációs rendszer, illetve a (2) bekezdés 
b) pontjában meghatározott tűzfalvédelemtől és víruskeresőtől eltérő tűzfalvédelem és víruskereső használata akkor meg-
engedett, ha az informatikai szempontból megfelelő kompatibilitást, hatékonyságot és biztonságot biztosít. Ennek telje-
sülése a munkavégzés megkezdésekor és a munkavégzés során folyamatosan ellenőrzésre kerül.”
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5. §

(1) Az informatikai szabályzat 46. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Ha normatív utasítás valamely irathoz formanyomtatvány vagy valamely adatszolgáltatási kötelezettséghez meg-
határozott formátum használatát és annak az intraneten történő közzétételét írja elő, a közzétételről a formanyomtatvány, 
illetve az adatszolgáltatási sablon elkészítéséért felelős, a normatív utasításban meghatározott önálló szervezeti egység 
vagy személy gondoskodik.

(2) A formanyomtatványok, adatszolgáltatási sablonok az intranet felületén a Formanyomtatványok, adatszolgáltatási 
sablonok menüpontban találhatók, az (1) bekezdés szerint meghatározott önálló szervezeti egység vagy személy almenü-
pontjában.”

(2) Az informatikai szabályzat 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A formanyomtatvány, adatszolgáltatási sablon naprakészen tartásáért az (1) bekezdés szerinti önálló szervezeti 
egység vagy személy felel.”

6. §

Az informatikai szabályzat 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„71. § Az önálló szervezeti egységek által igényelt informatikai rendszerek koncepciójának, előzetes költségbecslésé-
nek elkészítése, a fejlesztés előkészítése, megvalósítása, a rendszer bevezetése és technikai üzemeltetése a Koordinációs 
Főosztály feladata, az érintett önálló szervezeti egység közreműködése mellett. Ettől eltérni csak indokolt esetben, a Ko-
ordinációs Főosztály vezetőjének engedélyével lehet.”

7. §

Az informatikai szabályzat 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„73. § (1) A 72. § a) pontja szerinti eljárás érdekében az informatikai beszerzésekre vonatkozó igényeket az önálló szer-
vezeti egységek a költségvetés tervezésének folyamatában írásban jelzik a Koordinációs Főosztálynak.

(2) A Koordinációs Főosztály a beszerzési feladatok ellátását olyan módon szervezi meg, hogy elsődlegesen az (1) be-
kezdés szerint jelzett és az informatikai ágazat költségvetésében jóváhagyott beszerzési igényeket valósítja meg.”

8. §

Az informatikai szabályzat
1. 3. § 3. pontjában, 16. pontjában és 17. pontjában, 42. §-ában, 68. § (2) bekezdésében, 70. § (1) és (2) bekezdésében a 

„Szervezési és Informatikai Főosztály” szövegrész helyébe a „Koordinációs Főosztály” szöveg,
2. 3. § 8. pontjában a „Hivatal szervezeti egysége” szövegrész helyébe a „Hivatal azon önálló szervezeti egysége” szö-

veg,
3. 3. § 12. pontjában az „a belső szervezeti egység vezetője által kijelölt, az adott belső szervezeti egység munkatársa” 

szövegrész helyébe az „az önálló szervezeti egységnek az önálló szervezeti egység vezetője által kijelölt munkatársa” 
szöveg,

4. 3. § 19. pontjában a „köztisztviselői” szövegrész helyébe a „hivatali” szöveg,
5. 3. § 25. pontjában az „aki valamely hivatali szervezeti egység” szövegrész helyébe az „az a személy, aki valamely ön-

álló szervezeti egység” szöveg,
6. 3. § 26a. pontjában a „Szervezési és Informatikai Főosztály Alkalmazástechnikai Osztály” szövegrész helyébe a „Ko-

ordinációs Főosztály Informatikai Osztály Hálózati és Infrastruktúra-támogatási Csoport” szöveg,
7. 4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében és 17. §-ában a „szervezeti egység” szövegrész helyébe az „önálló szervezeti 

egység” szöveg,
8. 12/A. § (3) bekezdésében az „a felhasználó belső szervezeti egységének” szövegrész helyébe az „az önálló szerveze-

ti egység” szöveg,
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9. 13. § (1) bekezdésében és 13. § (3) bekezdésében a „hivatali belső szervezeti egység” szövegrész helyébe az „önálló 
szervezeti egység” szöveg,

10. 13. § (2) bekezdésében az „A felhasználó részére felhasználói jogot kérő hivatali belső szervezeti egység” szövegrész 
helyébe az „Az önálló szervezeti egység” szöveg,

11. 14. § (1) bekezdésében az „A Hivatal belső szervezeti egységének” szövegrész helyébe az „Az önálló szervezeti egy-
ség” szöveg,

12. 14. § (3) bekezdésében az „A hivatali belső szervezeti egységben a felhasználó munkáltatói jogkört gyakorló vezető-
je” szövegrész helyébe az „Az önálló szervezeti egység vezetője” szöveg,

13. 14. § (3) bekezdésében és 15. § (1) bekezdésében a „Humán Erőforrás Menedzsment” szövegrész helyébe a „Humán-
erőforrás-menedzsment” szöveg,

14. 15. § (4) bekezdésében, 43. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 45. § (5) bekezdésében és 65. § (3) bekezdé-
sében a „belső” szövegrész helyébe az „önálló” szöveg,

15. 16. § (1) bekezdésében a „Hivatali dolgozó esetén szervezeti egysége” szövegrész helyébe a „Munkatárs esetében az 
önálló szervezeti egysége” szöveg,

16. 16. § (2) bekezdésében az „illetékes” szövegrész helyébe az „önálló” szöveg,
17. 16. § (3) bekezdésében az „A szervezeti egység vezetője vagy megbízottja” szövegrész helyébe az „Az önálló szerve-

zeti egység vezetője” szöveg,
18. 18. § (2) bekezdésében a „szervezeti egységhez” szövegrész helyébe az „önálló szervezeti egységhez” szöveg,
19. 20. § b) és d) pontjában az „a hivatali belső” szövegrész helyébe az „az önálló” szöveg,
20. 37. § g) pontjában az „az illetékes” szövegrész helyébe az „a feladatkörrel rendelkező önálló” szöveg,
21. 38. §-ában a „munkavállaló” szövegrészek helyébe a „munkatárs” szöveg,
22. 42. §-ában a „Főpolgármester” szövegrész helyébe a „főpolgármester” szöveg, a „Főjegyző” szövegrész helyébe az „a 

főjegyző” szöveg,
23. 44. §-ában a „VPN-csatornán” szövegrész helyébe a „távoli védett adatvonali csatlakozás (a továbbiakban: VPN) csa-

tornán” szöveg,
24. 44/A. § (1) bekezdésében az „Az engedélyezett VPN-elérés alapján a távoli védett adatvonali csatlakozást” szöveg-

rész helyébe az „A távoli védett adatvonali csatlakozást” szöveg,
25. 44/A. § (5) bekezdésében a „https://sslvpn.budapest.hu” szövegrész helyébe a „https://sslvpn.budapest.hu vagy a 

https://sslvpn2.budapest.hu” szöveg,
26. 45. § (2), (4) és (5) bekezdésében, valamint 53. § (1), (2) és (3) bekezdésében az „A belső” szövegrész helyébe az „Az 

önálló” szöveg,
27. 45. § (2), (3) és (4) bekezdésében az „a belső” szövegrész helyébe az „az önálló” szöveg,
28. 46. § (3) és (5) bekezdésében a „formanyomtatványt” szövegrész helyébe a „formanyomtatványt, adatszolgáltatási 

sablont” szöveg,
29. 53. § (1) bekezdésében az „általa irányított” szövegrész helyébe az „általa vezetett önálló” szöveg,
30. 64. § (2) bekezdés b) pontjában a „belső” szövegrész helyébe az „az önálló” szöveg,
31. 70. § (1) bekezdésében az „igénylő szervezeti egység” szövegrész helyébe az „igénylő önálló szervezeti egység” szö-

veg,
32. 70. § (2) bekezdésében az „adott szervezeti egység” szövegrész helyébe az „igénylő önálló szervezeti egység” szöveg,
33. 74. §-ában a „szervezeti egységnek” szövegrész helyébe az „önálló szervezeti egységnek” szöveg, és
34. 75. §-ában az „a szervezeti egység” szövegrész helyébe az „az önálló szervezeti egység” szöveg
lép.

9. §

Hatályát veszti az informatikai szabályzat
a) 1. § b) és c) pontja,
b) 2. § b) pontja,
c) 30/A. § (1) bekezdésében a „rendkívüli esetben, az operatív informatikai vezető engedélyével, valamint” szövegrész,
d) 43. §-a,
e) 62. §-a,
f) 69. §-a,
g) 78. § (4) bekezdése, valamint
h) 82. §-a.
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s

10. §

Ez az utasítás a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző
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Budapest Főváros Önkormányzata főjegyzőjének 
14/2021. (VI. 11.) utasítása 

az elcsúsztatott napi munkaidő-beosztás meghatározásának rendjéről szóló 
13/2020. (VI. 5.) főjegyzői utasítás módosításáról

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (4) bekezdés j) pontjában meghatározott jogkörben eljárva, a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 91. § (4) bekezdése, a Budapest Főváros Önkormányza-
ta Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 105. § (2) bekezdése, valamint 
a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2020. (X. 26.) főpolgár-
mesteri utasítás 108. § (1) bekezdése alapján az elcsúsztatott napi munkaidő-beosztás meghatározásának rendjéről szóló 
13/2020. (VI. 5.) főjegyzői utasítást az alábbiak szerint módosítom.

1. §

Az elcsúsztatott napi munkaidő-beosztás meghatározásának rendjéről szóló 13/2020. (VI. 5.) főjegyzői utasítás [a to-
vábbiakban: 13/2020. (VI. 5.) főjegyzői utasítás] 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a követ-
kező (3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az utasítás alkalmazásában munkatárs: a köztisztviselő – nem ideértve az önkormányzati főtanácsadó és az önkor-
mányzati tanácsadó munkakörben dolgozó köztisztviselőt –, a közszolgálati ügykezelő, a munkavállaló, az ösztön díjas 
foglalkoztatott, valamint a felsőoktatási intézmény – a Főpolgármesteri Hivatalban mint külső szakmai gyakorlóhelyen 
szakmai gyakorlatot teljesítő – hallgatója.

(3) Az utasítás alkalmazásában önálló szervezeti egységnek kell tekinteni a főpolgármester-helyettesek tevékenységét 
segítő irodákat is azzal, hogy az önálló szervezeti egység vezetője az irodavezető.”

2. §

A 13/2020. (VI. 5.) főjegyzői utasítás
a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony” szövegrész helyébe az „ösztöndíjas foglal-

koztatási jogviszony vagy a szakmai gyakorlatra irányuló jogviszony” szöveg,
b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „ösztöndíjas foglalkoztatási szerződés” szövegrész helyébe az „ösztöndíjas foglal-

koztatási szerződés, hallgatói munkaszerződés vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 44. § 
(3a) bekezdése szerinti megállapodás” szöveg,

c) 2. § (1) bekezdésében a „belső szervezeti egység” szövegrész helyébe az „önálló szervezeti egység” szöveg,
d) 2. § (1), (5) és (6) bekezdésében az „a belső szervezeti egység” szövegrész helyébe az „az önálló szervezeti egység” 

szöveg,
e) 2. § (5) bekezdésében a „Humán Erőforrás Menedzsment” szövegrészek helyébe a „Humánerőforrás-menedzsment” 

szöveg
lép.

3. §

Ez az utasítás a Fővárosi Közlönyben történt közzétételét követő napon lép hatályba.

dr. Számadó Tamás s. k.
főjegyző

s
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V. rész
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Budapest Főváros Önkormányzatának hivatalos lapja.

Kiadja: Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala, székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9–11.
A kiadásért és szerkesztésért felelős személy: dr. Számadó Tamás főjegyző.

A Fővárosi Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a www.budapest.hu/fovarosikozlony honlapon érhető el.
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