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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2022. november 29-ei ülésére 

 
 
Tárgy: A 2022. év végi – január eleji  igazgatási szünet elrendeléséről 
 
 
 
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 108. §-a 
rendelkezik az igazgatási szünetről, mely szerint: „A Kormány a központi államigazgatási szervekre, 
azok területi és helyi szerveire nézve igazgatási területenként rendeletben megállapíthatja azt az 
időszakot (igazgatási szünet), amely alatt a rendes szabadságot ki kell adni. Az államigazgatási szerv 
hivatali szervezetének vezetője, a Kormány által megállapított igazgatási szünet időtartamán belül, az 
egyes szervezeti egységek esetében eltérő időszakban, illetve időtartamban határozhatja meg a 
szabadság kiadását, illetve kivételét. Az ilyen módon kiadott, illetve kivett szabadság nem haladhatja 
meg a kormánytisztviselő tárgyévre megállapított alapszabadságának a háromötödét.” 
 
A Kttv. 232. § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy: „A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban 
felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság 
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem 
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.” 
 
A Kttv. tehát maximalizálja az igazgatási szünet időtartamát, ennek megfelelően az e címen kiadott, 
illetve kivett szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított 
alapszabadságának a háromötödét, vagyis a 15 munkanapot. 
 
A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati 
tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunka végzésről szóló 
30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet (továbbiakban Kormányrendelet) 13. § (1) bekezdése határozza meg 
az igazgatási szünet időtartamát az alábbiak szerint: 
„a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig 
tart, 
b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart.” 
 
Az anyakönyvi igazgatási feladatok ellátásáról, a pénzügyi zárások, jelentések elvégzéséről és az 
egyéb haladéktalan intézkedést igénylő feladatok ellátásáról a szociális ellátásokról az igazgatási 
szünet ideje alatt is gondoskodunk. 
 
A 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok 
képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló rendelet alapján: 
 
1. § (1) A kormányzati igazgatási szünet elrendeléséről és a kormányzati igazgatási szünetre 
alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 369/2022. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
R.) 1. § (2) bekezdése szerinti időszakra igazgatási szünetet (a továbbiakban: igazgatási szünet) 
rendelhet el 
 
a) a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. 
törvény (a továbbiakban: Küt.) 2. § (1) bekezdése szerinti különleges jogállású szerv tekintetében a 
különleges jogállású szerv vezetője, 
 
b) a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatala, közös önkormányzati 
hivatala, a főpolgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal és a közterület-felügyelet (a 
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továbbiakban együtt: helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatala) tekintetében a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete. 
 
(2) Az igazgatási szünet elrendelése esetén figyelembe kell venni 
 
a) a munkahely és az álláshelyen ellátott feladatok, illetve a munkakörök sajátosságait, 
 
b) azt, hogy az igazgatási szünet ne okozzon a különleges jogállású szerv, illetve a helyi 
önkormányzat képviselő-testülete hivatala közfeladatainak ellátásában aránytalanul nagy 
sérelmet, és 
 
c) azt, hogy a különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testülete 
hivatala halaszthatatlan közfeladatainak folyamatos és zavartalan ellátását biztosítani kell. 
 
(3) A különleges jogállású szerv az igazgatási szünet elrendeléséről 2022. november 23-ig 
 
a) tájékoztatást ad a szerv honlapján, és 
 
b) kezdeményezi az igazgatási szünet elrendeléséről szóló közlemény közzétételét a Magyar Közlöny 
mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben. 
 
(4) A Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben az igazgatási szünet különleges 
jogállású szervnél történő elrendeléséről szóló közleményt 2022. november 30-ig közzé kell tenni. 
 
(5) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 
határozatát 2022. november 30-ig a helyben szokásos módon közzéteszi. 
 
(6) Az igazgatási szünet elrendelése esetén a Küt. és a különleges jogállású szervre irányadó 
jogszabályok rendelkezéseit, valamint a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
(a továbbiakban: Kttv.) és a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalánál 
foglalkoztatottakra irányadó jogszabályok rendelkezéseit az e rendeletben megállapított 
eltérésekkel kell alkalmazni. 
 
2. § (1) A munkáltatói jogkör gyakorlója - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles az igazgatási 
szünetre eső valamennyi munkanapra szabadságot kiadni a különleges jogállású szervnél, illetve a 
helyi önkormányzat képviselő- testülete hivatalánál foglalkoztatott személyek (a továbbiakban együtt: 
foglalkoztatott) részére, azzal, hogy 
 
a) ebben az esetben nem alkalmazandó a foglalkoztatottra irányadó jogszabály azon rendelkezése, 
amely szerint a szabadság egy részével a foglalkoztatott rendelkezik, 
 
b) először a 2022. évben esedékes szabadságot kell kiadni, 
 
c) ha a b) pont szerinti szabadság nem elegendő, a 2023. évben esedékes szabadságot kell kiadni. 
 
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazandó, és az igazgatási szünet alatti munkavégzés nem rendelhető 
el azokra a napokra, amikor a foglalkoztatott a jogviszonyára irányadó jogszabály alapján mentesül a 
rendelkezésre állási, illetve a munkavégzési kötelezettség alól. 
 
(3) Ha a foglalkoztatott jogviszonya az igazgatási szünet alatt szűnik meg, és a foglalkoztatott nem 
rendelkezik igénybe vehető szabadsággal az igazgatási szünet időtartamára vonatkozóan, a 
foglalkoztatott mentesül a rendelkezésre állási, valamint a munkavégzési kötelezettség teljesítése alól, 
azzal, hogy a mentesülés időtartamára a foglalkoztatott az illetményével megegyező összegű 
díjazásra - külön megállapodás nélkül - jogosult. 
 
3. § (1) Az igazgatási szünet időtartama alatt - a foglalkoztatottak vonatkozásában az igazgatási 
szünet alatti munkavégzés munkáltatói jogkör gyakorlója általi elrendelése kivételével - a 
különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala 
feladatait nem látja el, és az ügyfélfogadás nem működik. 
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(2) Az igazgatási szünettel érintett különleges jogállású szerv, illetve helyi önkormányzat 
képviselő-testületének hivatala tekintetében az igazgatási szünet időtartama nem számít bele 
 
a) az előtte folyó hatósági és egyéb eljárások ügyintézési határidejébe, 
 
b) azon bírósági eljárások határidejébe, amelyekben félként vesz részt, 
 
c) a közigazgatási per indítására szolgáló határidőbe, 
 
d) az általa megkötött szerződésben meghatározott kötelezettség szerződésszerű 
teljesítésének határidejébe, 
 
e) az e rendelet hatálya alá nem tartozó szerv előtt folyó olyan eljárás ügyintézési határidejébe, 
amelyben ügyfélként vesz részt, illetve amely vele szemben indult, vagy amely igazgatási 
szünet alatti megkeresésével jár, 
 
f) az adott szerv, illetve annak vezetője által indított bármely jogorvoslati eljárás 
kezdeményezésnek határidejébe, valamint 
 
g) a postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény 42. § (1) bekezdése, valamint a 
postai szolgáltatások nyújtásának és a hivatalos iratokkal kapcsolatos postai szolgáltatás 
részletes szabályairól, valamint a postai szolgáltatók általános szerződési feltételeiről és a 
postai szolgáltatásból kizárt vagy feltételesen szállítható küldeményekről szóló 335/2012. (XII. 
4.) Korm. rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése szerinti rendelkezésre tartási határidőbe. 
 
(3) Az (1) bekezdés különleges jogállású szerv, illetve a helyi önkormányzat képviselő-testületének 
hivatala feladatainak ellátására vonatkozó rendelkezését, valamint a (2) bekezdést az elektronikus 
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 11. §-a 
szerinti automatikus döntéshozatali eljárásban nem kell alkalmazni. 
 
(4) A (2) bekezdés d) pontja alkalmazása esetén az érintett kötelezettségvállalás pénzügyi 
teljesítésének 2023. évre áthúzódó összegét a különleges jogállású szerv és a fejezeti kezelésű 
előirányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványának kell tekinteni, ha a pénzügyi teljesítés 
legkésőbb 2023. január 31-én megtörténik. 
 
(5) Az igazgatási szünet időtartama alatt az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 84. § (3) bekezdését nem kell alkalmazni. 
 
4. § (1) Ha a munkáltatói jogkör gyakorlója elrendeli a foglalkoztatottak vonatkozásában az igazgatási 
szünet alatti munkavégzést, az igazgatási szünet alatt felmentési, illetve felmondási idejét töltő 
foglalkoztatott számára az igazgatási szünet azon részére rendelhető el munkavégzés, amely 
vonatkozásában nem mentesítette a munkáltató a munkavégzési kötelezettség alól a foglalkoztatottat. 
 
(2) Az igazgatási szünet alatti munkavégzés elrendelése esetén a munkáltatói jogkör gyakorlója a 
foglalkoztatott jogviszonyának létesítő okiratában meghatározottól eltérő munkavégzési helyet is 
kijelölhet, azzal, hogy ebben az esetben a Küt. 32. § (2) és (5) bekezdését, illetve a Kttv. 51. § (2) és 
(6) bekezdését alkalmazni kell. 
 
(3) A foglalkoztatottat az igazgatási szünet alatti munkavégzés elrendeléséről, valamint az (1) és (2) 
bekezdésben foglaltakról az igazgatási szünet alatti munkavégzés időpontját legalább két nappal 
megelőzően, rövid úton tájékoztatni kell. 
 
(4) Az igazgatási szünet alatti munkavégzés elrendelése esetén az érintett foglalkoztatottra az 
elrendelt munkavégzés idejére nem alkalmazandó a 2. § (1) bekezdése. 
 
(5) Az igazgatási szünet alatti munkavégzés elrendelésekor - a beosztás szerinti munkaidőt meg nem 
haladó időtartamú munkavégzés esetén - a foglalkoztatott jogviszonyára irányadó törvény rendkívüli 
munkavégzés ellenértékére vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandóak. 
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Mindezek alapján javaslom az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatalban az igazgatási szünet 
elrendelését 2022. december 24. (szombat) – 2023. január 08. (vasárnap) közötti időtartamra.  
 
Javaslom, hogy az igazgatási szünetet ne december 22-től, hanem december 24-től rendelje, el a 
képviselő-testület mivel karácsony előtt még sok ügyfél keresi fel a hivatalt. 
 
A magas rezsiárak indokolják az igazgatási szünet elrendelését, döntés nem csak a hivatal, hanem a 
művelődési ház, sportcsarnok, Temüsz , önkormányzat dolgozóit is érinti, az intézményvezető feladata 
a szükséges intézkedések megtétele. A Napraforgó óvoda és bölcsőde (valamint a konyha) összevont 
csoporttal január 03-tól üzemel. 
 
Az előterjesztéshez egy határozati javaslat tartozik, kérem, hogy az előterjesztésben és a határozati 
javaslatban foglaltakat támogatni szíveskedjenek.  
 
 
Alsóörs, 2022.11.16. 

                                                                                       
 
                                                        Hebling Zsolt 
                                                         polgármester 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Alsóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kttv. 232. § (3) bekezdése 
alapján az Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi munkarendjében 2022. december 24. 
napjától 2023. január 08. napjáig terjedő időszakra igazgatási szünetet rendel el. 
 
A Képviselő-testület az elrendelt igazgatási szünet kapcsán – a zavartalan feladatellátás érdekében – 
felkéri a jegyzőt a szükséges munkaszervezési intézkedések megtételére, valamint arra, hogy az 
elrendelt igazgatási szünetről a lakosságot és a társhatóságokat előzetesen tájékoztassa. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:       Báró Béla jegyző 
 
 

 


