
KÖZTISZTVISELŐK VS. 
SZERZŐDÉSES 

ALKALMAZOTTAK
Drd. Szabadi Ernő - Loránd



A VERSENYVIZSGA SZIMULÁLÁSA



KOMMUNIKÁCIÓS GYAKORLAT

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=LDGJJC9GURO

https://www.youtube.com/watch?v=LdGjjc9GURo


MEGHATÁROZÁSOK

• A köztisztviselő (funcţionar public) és a központi/helyi 

közigazgatás (közhatóságok) viszonyát a 188/1999-es 

jogszabály szabályozza;

• A köztisztviselői minőség magába foglalja a kötelességek, 

a jogok, illetve az attribúciók (feladatkörök) 

meghatározását;

• A köztisztviselők kinevezés útján, a jogszabályok 

értelmében nyerik el a minőségüket (azokat, akiket ezt 

követően ideiglenesen felmentenek a szolgálat alól, a 

továbbiakban tartalékosként tartanak nyílván - szükség 

vagy lehetőség esetén, a szóban forgó személyek ismét

betölthetik az adott munkakört és elláthatják az ezzel járó 

feladatokat. Mindezen személyek a felmentett időszak 

alatt is megőrzik köztisztviselői minőségüket);

• A Köztisztviselői Testületet (Corpul Funcţionarilor Publici) 

a közhatóságokban elhelyezkedett és ezen belül dolgozó, 

összes köztisztviselő alkotja.

• A köztisztviselőkkel szemben, a szerződéses 

alkalmazottak minőségét a betöltött munkára szabott 

szerződés (Contract) szabályozza;

• Ebben az esetben a betöltött munkakör nem egységes, 

ez alapján akár egyénre szólóan is eltérő lehet;

• Minden ily módon alkalmazott személy, a szerződése 

mellé egy munkaköri leírást (Fişa Postului) is kézhez kap, 

amelyben pontokba szedve meg van határozva az általa 

ellátott munkakör, feladatcsomag.



A KÖZTISZTVISELŐK FŐBB 
TEVÉKENYSÉGEI

• A jogszabályok és törvényértékű dokumentumok (rendeletek, határozatok, szabályozások) érvénybe 

léptetése;

• Jogszabályokra vonatkozó projektek elkészítése, ezek beterjesztése az adott felületekre;

• A szakpolitikák gyakorlatba ültetését illető stratégiák, tanulmányok, statisztikák elkészítése;

• Tanácsadás, ellenőrzés, belső felülvizsgálat;

• Humán és anyagi erőforrások kezelése;

• Anyagi erőforrások begyűjtése;

• A hatóságok/intézmények képviselete, az érdekeinek kiemelése, szükség esetén védelme olyan 

mértékben, amilyenben ezt a felettese meghatározza (belföldön/külföldön – magán személyek/jogi 

személyek esetében egyaránt);

• Informatív jellegű tevékenységek megtervezése és kivitelezése a közigazgatást illetően.



FŐBB IRÁNYELVEK

• Tárgyilagosság (objektivitás), jogilag korrekt eljárás;

• Átláthatóság (transzparencia);

• Hatásosság (eficienţă/eficacitate);

• Felelősségteljes viselkedés, tudatosság;

• Irányadó magatartás (követendő példa);

• Stabilitás, ami a munkahelyet (ezen belül a tevékenységeit) illeti;

• Hierarchikus rendszerben való munka (felettesek – beosztottak).



MUNKAKÖRI BEHATÁROLTSÁG

• A köztisztviselői minőség kinevezés alapján jön létre:

• Alapvetően nem meghatározott időre (véglegesen) alkalmazzák őket.

• Ez alól kivételt képezhetnek bizonyos speciális esetek , például:

• Abban az esetben, hogy ha a tartalékosok közül valakit egy időre visszaszólítanak adott feladat ellátására;

• Abban az esetben, hogy ha a kinevezés ideiglenes időre szól (ezt csak abban az esetben lehet megtenni, 

hogy ha nincs a tartalékosok között olyan, aki eltudná látni az adott feladatokat – tehát a rendszeren 

kívülről toboroznak új munkaerőt).



A KÖZTISZTVISELŐI MUNKAKÖRÖN BELÜL, MI 
AZ, AMI SPECIÁLIS MUNKAKÖRNEK SZÁMÍT?

• A parlament különleges struktúrájában betöltött állás;

• Az elnöki hivatal struktúrájában (Administraţie Prezidenţială) 

betöltött állás;

• A törvényhozó tanács struktúrájában (Consiliul Legislativ) 

betöltött állás;

• Diplomáciai és konzulens állások;

• A határátkelőkhöz kihelyezett tisztségek betöltése;

• A rendőrség berkeiben vagy a belügy minisztérium 

rendszerében betöltött állások.

• Jelen jogszabály (188/1999) csak a köztisztviselőkre 

vonatkozik, illetve ezeknek a következő kategóriáira:

• Akik, a köztisztviselők kabinetjében dolgoznak;

• Oktatók/tanárok;

• Kinevezett vagy megválasztott közméltóságok (Demnitate

publică).

• A különleges munkaköröket illetően, az erre vonatkozó 

szabályozások is speciálisak:

• Jogok, kötelezettségek, összeférhetetlenségre vonatkozó 

előírások;

• Különleges tisztségekkel járó feladatkörök.

• Azon alkalmazottak tevékenységei, akik a központi vagy helyi 

közigazgatásban dolgoznak, de nem töltenek be köztisztséget 

(tehát, akik szerződéses alkalmazottak), a Munka 

Törvénykönyv (Codul Muncii) alapján van szabályozva.



A KÖZTISZTVISELŐK OSZTÁLYOZÁSA

• Három nagy kategóriát különböztethetünk meg:

• 1. Általános és különleges (speciális) köztisztviselői tisztségek:

• Általános: nem különleges tevékenységet folytató intézmények keretén belül dolgozók;

• Speciális: bizonyos intézmények keretén belül dolgozókra értjük (különleges tevékenységet látnak el);

• A Köztisztviselők Országos Ügynöksége (Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici) felel a tisztségek ekvivalálását (kiegyenlítését) illetően.

• 2. I, II és III osztályú köztisztségek:

• I: Felsőoktatási diplomát igényel (hosszú időtartamú egyetemi képzés: 2004-től kezdődően ez az alapképzés és a mesteri képzés meglétét jelenti) –

tanácsadó, jogi tanácsadó, szakellenőr, ellenőr stb;

• II: Felsőoktatási diplomát igényel (rövid időtartamú egyetemi képzés: 2004-től ez az alapképzés meglétét jelenti) – szakreferens;

• III: Középiskolai végezettséget igényel (az érettségi diploma meglétét foglalja magába) – (általános) referens;

• 3. Állami, territoriális, illetve helyi tisztségek:

• Állami: a központi hatóságok/intézmények, minisztériumok vagy autonóm intézmények keretén belül dolgozó köztisztviselők tartoznak ide;

• Territoriális: az Ispánság (Prefectură), a minisztériumok és a központi közigazgatás kihelyezett intézményeinek keretén belül dolgozó köztisztviselők 

tartoznak ide;

• Helyi: a helyi önkormányzatok és az ezeknek alárendelt hatóságok/intézmények keretén belül dolgozó köztisztviselők tartoznak ide.

• Feladat: egy rendelet alapján állapítsátok meg a köztisztviselő besorolásának minőségét (5 perc).



A KÖZTISZTVISELŐK OSZTÁLYOZÁSA

• Az attribútumokat (feladatköröket) illetően ismételten három 

kategóriát különböztethetünk meg, amelyeket a következő módon 

osztályozhatunk:

• Felső szintű köztisztviselők (I.);

• Vezető minőséget betöltő köztisztviselők (igazgatók, osztályvezetők 

állami/központi hatóságok/intézmények keretén belül);

• Végrehajtó minőséget betöltő köztisztviselők (a II, illetve III. szinten 

alkalmazottak csupán ezen az osztályon belül helyezkedhetnek el). 

• Kezdők és véglegesített köztisztviselők:

• Kezdők: azok, akik a rendszeren kívülről (szakmai régiség nélkül) 

nyernek el egy állást, sikeres versenyvizsga tételt követően (kezdő
minőségben alkalmazzák őket);

• Kinevezett (véglegesített) köztisztviselők azok, akik ledolgozták a 

kezdő fokozattal előre meghatározott időkeretet, illetve azok, akik 

versenyvizsga révén juttnak a tisztséghez (ezen belül legkevesebb 

12 hónap, 8 hónap, illetőleg 6 hónap szakmai régiséggel 

rendelkeznek).

• A köztisztviselők szakmai fokozatainak osztályozása:

• Kezdő (Debutant);

• Asszisztens (Asistent);

• Főosztályú (Principal);

• Előljáró (Superior).

• A szerződéses alkalmazottak fokozatainak osztályozása az alkalmazás 

minőségétől, illetve ezen belül a betöltött funkciótól függ.

• Általában öt fokozatot különböztethetünk meg ezt illetően:

• Kezdő (Debutant);

• III.;

• II.;

• I.;

• IA.



A KÖZTISZTSÉGEK MENEDZSMENTJE

• A Köztisztviselők Országos Ügynöksége tölti be e szerepet:

• Az ügynökséget egy elnök vezeti (amely államtitkári ranggal rendelkezik), akit a miniszterelnök nevez ki;

• Szabályozó és egyéni rendeletek kibocsájtásával látja el a feladatát.

• Az Ügynökség hatáskörei:

• Kidolgozza a köztisztviselők menedzsmentjére vonatkozó politikákat és stratégiákat;

• Kidolgozza és engedélyezi a szabályozó jellegű projekteket;

• Figyelemmel követi és ellenőrzi a jogszabályok betartását;

• Törvény tervezetet dolgoz ki az egységes bérezést illetően;

• Kritériumokat határoz meg, a köztisztviselői tevékenység felmérését illetően;

• Központosítja a továbbképzésre vonatkozó javaslatokat (együttműködve az Országos Közigazgatási Intézettel);

• Összeállítja és kezeli az adatbázist;

• Kidolgozza az alkalmazást illető toborzást, előléptetést és újraelosztást;

• Szükség esetén szakértői segítséget biztosít és koordinálja a humánerőforrás osztályt;

• Részt vesz a szakszervezeti tárgyalásokon;

• Együtt működik az országon belüli és a nemzetközi szervezetekkel;

• Évente összeállítja az éves foglalkoztatási tervet, illetve jelentést készít az éves tevékenységekről;

• Megállapítja a jogsértéseket, szabálytalanságokat és kiszabja a szankciókat (büntetéseket).

• http://www.anfp.gov.ro

http://www.anfp.gov.ro/


A KÖZTISZTVISELŐK FOGLALKOZTATÁSI 
TERVE (PLAN DE OCUPARE)

• Évente dolgozzák ki, a szakszervezetekkel (sindicat) való konzultálást (egyeztetést) követően:

• Lényegében a köztisztviselők alkalmazását, előléptetését, átszervezését és az újonnan létrehozandó tisztségek számát foglalja 

magába;

• A tervet előbb a kormány hagyja jóvá, ezt követően a Köztisztviselők Országos Ügynöksége nézi át (a helyhatóságokat 

illetően fontos – ezek esetében egy erre specializálódott részleg foglalkozik e felülettel, akik szorosan együttműködnek a 

K.O.Ü-vel).

• A terv a következő konkrétumokat foglalja magába:

• A köztisztviselők előléptetését illető, maximálisan fenntartott helyeinek számát;

• A köztisztviselők gyorsított előléptetését illető, maximálisan fenntartott helyeinek számát;

• Az alkalmazandó köztisztviselők maximálisan fenntartott helyeinek számát;

• Az újonnan létrehozott köztisztségek maximálisan fenntartott helyeinek számát;

• Az átszervezést illető köztisztségek maximálisan fenntartott helyeinek számát;

• A vezetőségi tisztségek és a vezető tisztségviselők maximálisan fenntartott helyeinek számát.

• Minden esetben figyelembe véve a szakmai besorolást, osztályozást és kategóriákat is.



A KÖZTISZTVISELŐK NYILVÁNTARTÁSA

• A Köztisztviselők Országos Ügynöksége kezeli 

a köztisztviselők nyilvántartását, a helyi 

hatóságok által beküldött, szolgáltatott adatok 

alapján;

• Ezek a nyilvántartások a helyi intézmények 

keretén belül is fellelhetőek;

• A humán erőforrások megfelelő kihasználása 

(kiegészítése) érdekében a hatóságok minden 

köztisztviselő esetében egy szakmai mappát 

hoznak létre.

• A dossziék frissítését illetően is a hatóságok 

felelősek.

• A szerződéses alkalmazottak esetében nincs 

központi nyilvántartás;

• Esetükben csak az adott hatóság tartja számom 

az ily módon alkalmazott személyzetének

mértékét.



A KÖZTISZTVISELŐK JOGAI

• Az őt érintő döntésekkel kapcsolatos információkhoz való jog; Véleményhez 

való jog; A normális munkakörnyezethez való jog;

• Szakszervezethez való társulási jog (ennek a létrehozásához egyaránt, illetve 

ezen belül bármilyen funkciót betölthet):

• Az előljáró köztisztviselők, szakszervezeti vezetői tisztség betöltése esetén 15 

napon belül el kell döntsék, hogy mely állást töltené be. Abban az esetben, 

hogy ha a szakszervezeten belülit választja, a köztisztiselői minősége 

felfüggesztődik az adott időszakra;

• Joga van szakmai egyesületekhez csatlakozni.

• Sztrájkhoz való jog (ennek ideje alatt nem részesül fizetésben és egyéb 

juttatásokban);

• Fizetéshez való jog (juttatások, díjak stb.), szükség esetén orvosi ellátáshoz való 

jog, illetve nyugdíjhoz való jog:

• A szabadsághoz, betegszabadsághoz, szülősészabadsághoz, gyermeknevelési 

szabadsághoz stb. (ezen idők alatt a munkaviszonyuk nem szűnhet meg);

• Halál esetén, a családtagok 3 hónapig az utolsó fizetését kapják meg, illetve ha 

szükséges mindaddig, amíg megítélik a túlélő hozzátartózónak járó nyugdíjat.

• Jog a törvény általi védelmehez:

• Bármilyen elszenvedett kár esetén (ha ez a munkavégzés közben történik), a 

hatóságoknak kárpótolniuk kell a köztisztviselőt.

• Heti 40, illetve napi 8 órát dolgoznak (túlóra esetében, ezeket 100%-ban fizetik 

– évente ez nem haldhatja meg, összesen a 360 órát):

• Azon köztisztviselők, amelyek egyenruhát kell viseljenek a munkaidejük alatt, 

ezt ingyen kapják meg.

• Joguk van ahhoz, hogy kinevezzék őket közméltóságnak;

• Minden szinten tilos őket diszkriminálni (hátrányos megkülönböztetés).

• A szerződéses alkalmazottak jogait a következő dokumentumok biztosítják:

• Az Európai Unió Alapvető Jogok Chartája;

• Az Alkotmány;

• A Munka Törvénykönyv.



A KÖZTISZTVISELŐK KÖTELEZETTSÉGEI

• A jogszabályok betartása, párttatlanság, profeszionalizmus:

• Az érdek konfliktusok elkerülése;

• Szakmai titoktartás (a közérdekű jelenségeket leszámítva).

• A munkavégzés megkönnyítését, jóbbá tételét illető javaslatok érvénybe léptetése:

• A kiosztott feladatok határidőn belül való elvégzése (az iktatón keresztül 

kaphatnak csak kérvényeket, személyesen/direkt módon nem).

• A jogszabályok által meghatározott magatartási szabályok/előírások betartása:

• Tilos az ajándékok vagy bárminemű „figyelmesség” elfogadása;

• Vagyon és érdek nyilatkozatot kell tenniük minden évben.

• Tilos a politikai pártok vezetőségi tisztségeinek betöltése (az ehhez köthető civil 

szervezeteké egyaránt – a munkavégzés során tilos politikai meggyőződésekről 

beszélni):

• Az előljáró köztisztviselők számára tilos a politikai pártokban való bárminemű

tagság vagy részvétel.

• Alkalmazkodniuk kell a rendeletek és határozatokhoz, amelyeket a feletteseik 

bocsátanak ki (felnek a tetteikért):

• Írott formában visszautasíthatja a felettesek utasításait (ezt érvekkel kell 

alátámassza).

• A szerződéses alkalmazottak 

kötelezettségeit a következő

dokumentumok dolgozzák fel:

• Szerződés;

• Munkaköri leírás;

• A Munka Törvénykönyv.



A KÖZTISZTVISELŐK SZAKMAI 
TOVÁBBKÉPZÉSE

• Egyben joguk és kötelezettségük is képezni magukat:

• Az adott közhatóságok fedezik a köztisztviselők képzésére szánt költségeket (a 90 napnál 

hosszabb képzéseket illetően, nyilatkozatott kell írnia a köztisztviselőnek azt illetően, hogy 

az elkövetkezendő 2-5 év között, az adott intézmény keretein belül dolgozik továbbra is –

ha megszegi ezen vállalását, vissza kell fizetnie a képzésre fordított díjat. Ugyan ez az 

eljárás abban az esetben, hogy ha saját hibából sikertelen vizsgát tesz);

• Az egyetemi és doktori képzés költségeit nem fedezhetik a közhatóságok;

• A közhatóságok évente jelentést tesznek a Köztisztviselők Országos Ügynökségének a 

köztisztviselők képzési tervét illetően.



A KÖZTISZTVISELŐK TOBORZÁSA

• Egy köztisztviselői állás betöltéséhez a következők szükségesek:

• Román állampolgárság és Romániában bejelentett lakcím;

• A román nyelv ismerete (verbálisan és írott formában is);

• Minimálisan 18 életévet betöltött egyén jelentkezhet csak köztisztviselőnek;

• Munkaképes állapot (megfelelő egészségügyi állapot, amit szakorvosi 

dokumentumokkal támaszt alá);

• Tanulmányi követelmények teljesítése;

• A specifikus előírások teljesítése (ha vannak ilyenek);

• Sosem volt elítélve szándékosan elkövetett cselekmények miatt (erkölcsi

bizonyítvány = cazier);

• Az utolsó 7 évben nem volt felfüggesztve, illetve szankcionálva a munkahelyén

(nem menesztették köztisztségből);

• Nem végzett politikai rendőri tevékenységet.

• A toborzás révén elfoglalt állás csak sikeres versenyvizsga tételével tölthető be;

• Ahhoz, hogy valaki vezetői köztisztséget töltsön be, közigazgatási mesteri 

diplomával vagy posztgraduális képzéssel kell rendelkezzen ezen a területen.

• A versenyvizsgát a jogszabályok alapján hirdetik és szervezik meg:

• minimum 30 nappal a versenyvizsga dátumát megelőzően;

• a Hivatalos Közlönyben (Monitorul Oficial);

• egy helyi nagy forgalmú napilapban.

• Régiség (az adott szakterületen):

• 1 év az asszisztens I. minőségének betöltését illetően;

• 8 hónap az asszisztensi II. minőségének betöltését illetően;

• 6 hónap az asszisztensi III. minőségének betöltését illetően;

• 5 év a főosztályú tisztség betöltését illetően;

• 9 év az előljárói tisztség betöltését illetően;

• 2 év szükséges az irodavezetői állás, titkári vagy osztályvezető tisztségek 

betöltését illetően;

• 3 év a további tisztség betöltését illetően (amelyek az előző pontokban nem

kerültek megemlíésre).

• A versenyvizsgát a Köztisztviselők Országos Ügynéksége, vagy az ez által 

kibocsátott engedély fejében a közhatóságok szervezik meg, a jogszabályok 

értelmében.



A KÖZTISZTVISELŐI ÁLLÁS BETÖLTÉSÉNEK 
MÓDJAI

• Kinevezés/előléptetés (numire);

• Áthelyezés (transfer);

• Újraelosztás (realocare);

• Toborzás (recrutare);

• Más módozatok a jogszabályok 

értelmében.

• Ezzel szemben egy szerződéses 

alkalmazott kizárólag csak toborzás 

révén állítható munkába (ez esetben is 

versenyvizsga révén tanúsíthatja 

rátermettségét bárki).



SZAKMAI GYAKORLAT (KEZDŐ SZINT -
DEBUTANT)

• A szakmai felkészültség ellenőrzésére 

szolgál:

• 1 év, az I. szint esetében;

• 8 hónap, a II. szint esetében;

• 6 hónap, a III. szint esetében.

• Az adott időszak kiértékelését követően a 

kezdő minsőégű köztisztviselőt 

kinevezhetik, ezzel véglegesítve a 

betöltött funkciót vagy meneszthetik;

• A gyakorlati szakasz nem számítható be a 

szakmai régiségbe.

• A szerződéses alkalmazottak esetében a 

szakmai gyakorlat (vagyis kezdő szint) a 

humán erőforrás részleg igazgatójától 

függ.

• Figyelembe veszik a teljesítményt;

• Legkevesebb 6 hónapot, illetőleg 

legfeljebb 1 évet tehet ki a gyakorlati 

periódus.



A KÖZTISZTVISELŐK KINEVEZÉSE

• A vezető tisztségeket illetően, a kinevezés ismételten versenyvizsgával jár;

• A közigazgatási eljárás, amely során megtörténik a kinevezés, írott formát ölt. Ennek keretén belül kötelező meghatározni a 

következőket: 

• Kinevezés indoklását és ennek a törvényes keretét (jogszabályra való hivatkozás);

• Betöltött köztisztség pontos megnevezését;

• Köztisztség betöltésének kezdetére vonatkozó időpontot;

• Fizetés összegét;

• Munkavégzés helyszínét.

• Ezen eljáráshoz csatolják a munkaköri leírást is;

• A munkavégzés kezdetét követően, 3 napon belül esküt kell tenni:

• ezt írásban rögzítik;

• ennek a megtagadása a köztisztség elvesztésével jár.

• Szerződéses alkalmazott is kinevezhető köztisztviselői minőségbe, abban az esetben, hogy ha teljesíti a jogszabályok által előírt 

feltételeket.



ELŐLÉPTETÉS ÉS A MUNKA MINŐSÉGÉNEK 
FELMÉRÉSE

• Az előléptetés a karrierben való fejlődés egyik módja:

• A szakmai osztályok, kategóriák nem kötöttek.

• A szakmai osztályokban való előrehaladás feltétele minden esetben 

versenyvizsga – ez érvényes a szerződéses alkalmazottakra is (ezt 3 

évente rendezik meg a közhatóságok):

• Annak érdekében, hogy ezen részt vehessen a vezető köztisztviselő, a 

következőket kell teljesítenie:

• Mesteri képzés vagy posztgraduális képzéssel rendelkezzen a 

közigazgatás területén;

• I. szintű köztisztséget töltsön be;

• Megfeleljen a munkaköri leírásban foglaltaknak;

• A közigazgatási nyilvántartásban (mint az erkölcsi bizonyítványban –

Cazier Judiciar) ne szerepeljen szankció.

• A többi kategória:

• Egyetemi alapképzéssel kell rendelkeznie ahhoz, hogy a felsőbb 

szintekbe bekerüljön;

• A betöltött tisztséget átalakítják (tehát nem marad szabad a korábban 

betöltött hely, illetve nem szabad helyet tölt be az illető).

• A munkavégzést illető felméréseket évente végzik és a minősítéseknek 4 

szintje van:

• Jeles (Foarte bine);

• Jó (Bine);

• Kielégítő (Satisfăcător);

• Elégtelen (Nesatisfăcător).

• Ezeket az értékeléseket figyelembe veszik a következő esetekben:

• Előléptetés;

• Menesztés.

• Létezik a gyors előrehaladás módja is:

• Ezzel a közmenedzseri funkció betöltésére pályázó illető élhet, illetve

az:

• Aki sikeres versenyvizsgát tesz;

• Már rendelkezik legkevesebb 1 év szakmai régiséggel;

• Nincs fegyelmi szankciója;

• Az elmúlt 1 évben legalább 1 továbbképzésen részt vett.



KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK - BIZOTTSÁGOK

• A közhatóságok évente egyezményeket köthetnek a 

különböző szakszervezetekkel (érdekvédelmi szervezetek), 

amelyek a következő területekre vonatkozhatnak:

• Az anyagi erőforrások felhasználásának módja annak érdekében, 

hogy jobbá tegyék a munkakörülményeket;

• Egészség és munkavédelem;

• A napi munkaprogram;

• Szakmai továbbképzések;

• Egyéb, a törvény által megengedett esetekben.

• Abban az esetben, hogy ha a köztisztviselők száma nem túl 

nagy, az intézmény, ahol ezek dolgoznak köti a hasonló 

egyezményeket.

• A kollektív bizottságok a köztisztviselők és a szakszervezeti 

tagok együttes bizottsága (fele-fele arányban oszlik meg -

amennyiben ez nem lehetséges, akkor szavazás alapján 

kerülnek be a megbízott tagok);

• Kormányhatározat részletezi ennek a működését;

• A következő esetekben kérik a véleményüket:

• A tevékenység bővítése;

• A szakmai továbbképzés;

• A munkaprogram meghatározása.

• E bizottságok tanácsadási/engedélyezési véleményeket 

bocsátanak ki (Avize Consultative);

• Folyamatos figyelemmel követik a köztisztviselők és a 

szakszervezet között megkötött egyezmény gyakorlását;

• Erről három havonta jelentést írnak.



FEGYELMI SZANKCIÓK A 
KÖZTISZTVISELŐK ESETÉBEN

• A munkavégzést illető szándékos szabályszegések, kötelesség megtagadások 

fegyelmi, polgári, illetve büntetőjogi következményekkel járhatnak:

• Bárki, aki úgy érzi, hogy igazságtalan vagy nem megfelelőeljárásban 

részesítették, igénybe veheti a bíróság szolgáltatásait (perek indítása);

• Amennyiben a bíróság helyet ad a vétkességnek, az adott köztisztviselő
pénzbeli kártérítést fizet (kivételt képez az az eset, hogy ha az illető minden, a 

hivatal által előírt lépést betartott).

• Szankciók:

• Írásbeli megróvás;

• A fizetés 5-20%-nak megvonása, maximum 3 hónapon keresztül;

• A szakmai fokozatokban való előlépés lehetőségének felfüggesztése 1-3 évig;

• Lefokozás maximum 1 évig terjedően.

• A szankciók csak a kivizsgálást, a köztisztviselő kihallgatását követően 

alkalmazhatók:

• Ennek írásos nyoma kell maradjon (a kihallgatás megtagadását is jegyzik);

• Fegyelmi bizottság végzi a kivizsgálást, kihallgatást;

• Vitatott eljárás (Contencios Administrativ) esetében, a köztisztviselő igényelheti 

az újabb kivizsgálást, illetve a döntés módosítását.

• Minden hasonló eset fegyelmi következményekkel is jár (pontosabban):

• A munkavégzést illető késedelem esetében (határidőbe nem tartása);

• A munkavégzést illető figyelmetlenség esetében;

• Igazolatlan hiányzás esetén;

• A munkaprogram be nem tartása esetén;

• A kérések megoldása esetén, amelyek a jogszabálytól eltérő módon történnek;

• A titoktartás megszegése esetében;

• Nem megfelelőmegnyilvánulások, viselkedések esetében;

• Politikai tevékenység folytatása (munka program idején) esetén;

• A feladatok elvégzésének megtagadása esetében;

• Jogszabályok megszegése az érdekkonfliktust, összeférhetetlenséget, tilalmakat 

illetően;

• Egyéb, a jogszabályok által előírt vétségek esetében.

• A Köztisztviselők Országos Ügynöksége az adatbázisuk alapján kibocsáthat egy 

sajátos erkölcsi bizonyítványt (magába foglalja a vétkeket - szankciókat):

• Erre több esetben szükség lehet (pl. előrelépést illetően).

• A szankciókat 6 hónap, 1 év, illetve 7 év elévülési időkategóriákba sorolják.



A SZOLGÁLAT MÓDOSÍTÁSÁNAK ELJÁRÁSAI 
(MODIFICAREA RAPORTULUI DE SERVICIU)

• A szolgálat bárminemű módosulása a következő esetekben jöhet létre:

• A közhatóságok tevékenységének hatékonyabbá tétele érdekében (az intézmény érdekében);

• A köztisztviselő karrierjének fejlődése érdekében (a személy írásos igénylése alapján).

• A szolgálat bárminemű módosulása a következő formákban jöhet létre:

• Delegáció (maximum 60 napot ölelhet fel, ezen felül csak a köztisztviselő írásos beleegyezésével jöhet létre):

• Visszautasítható terhesség, gyereknevelés vagy egészségügyi problémákra hivatkozva;

• Ennek az idejére az illető megőrzi a szakmai minőségét és a fizetését is.

• Kihelyezés (maximum 6 hónap, ezen felül csak a köztisztviselő írásos beleegyezésével jöhet létre):

• Visszautasíthatja az előző pontnál felsorolt esetekben, illetve, hogy ha az adott településen nincs biztosítva számára a lakhatóság, 

esetlegesen egyéb családi problémák miatt.

• Áthelyezés (végleg egy központi vagy helyi közintézménybe);

• Költöztetés (végleges vagy ideiglenes);

• Az eljárások alá nem támasztott visszautasítása esetében menesztik a köztisztviselőt.



A SZOLGÁLAT FELFÜGGESZTÉSÉT ILLETŐ 
ELJÁRÁSOK (SUSPENDAREA RAPORTULUI DE 

SERVICIU)

• A következő esetekben beszélhetünk felfüggesztésről:

• Közméltósággá nevezik ki a köztisztviselőt (az adott periódusra felfüggesztik ezt a minőségét);

• Nemzetközi, diplomáciai tevékenységet lát el;

• Szakszervezeti tevékenységet lát el (nem minden funkció esetében történik felfüggesztés);

• Katonai szolgálatot teljesít;

• Letartóztatják (előzetesen vagy végérvényesen);

• Karanténban van;

• Gyermeknevelési szabadságon van;

• Abban az esetben, hogy ha eltűntnek nyilvánítják;

• Közigazgatási kivizsgálás során (fegyelmi vétség miatt).

• Minden esetben jelentést kell készíteni, illetve 15 nappal az adott köztisztviselő visszahelyezése előtt értesíteni kell az illetékes 

személyeket, hatóságokat erről a tényről;

• A felfüggesztett személy állásának betöltése végett, ideiglenesen alkalmaznak valakit (meghatározott időre);

• Minden esetben írott formában rögzítik a történéseket (ezeket beküldik a Köztisztviselők Országos Ügynökségének).



A SZOLGÁLAT MEGSZÜNTETÉSÉT ILLETŐ 
ELJÁRÁSOK (ÎNCETAREA RAPORTULUI DE 

SERVICIU)

• A megszüntetési eljárás a következő formákban és esetekben történhet:

• Felmondás miatt:

• Nem kell érvelni a döntés mellett.

• A felek közös megegyezése alapján;

• Törvényesen:

• Abban az esetben, hogy ha meghatározott időre volt kinevezve az illető - ennek a határidőnek a lejártával;

• A szóban forgó személy elhalálozása esetén.

• Kiadással:

• Abban az esetben, hogy ha a közintézmény megszűnik és a köztisztviselő nem kíván más településre költözni/munkába állni;

• Leépítés van az intézményen belül és nem kíván új részlegen állást vállalni.

• Elbocsátás végett:

• Abban az esetben, hogy ha folyamatos fegyelmi vétségeket követ el;

• Abban az esetben, hogy ha a köztisztviselő összeférhetetlenségi állapotba kerül.



ÚJRA ELOSZTÁS (REDISTRIBUIRE)

• A Köztisztviselők Országos Ügynöksége végzi ezt a folyamatot;

• Ez esetben is ideiglenes vagy végleges munka betöltésről beszélhetünk;

• A tartalékolt köztisztviselők a következő formákban juthatnak ismét 

álláshoz:

• Az előző munkahelyéhez képest számított 50 km-es körzeten belül új 

betöltendő állás szabadul fel;

• A köztisztviselő írásban igényelheti, hogy 50 km-nél távolabbi 

településen is állást töltsön be, ha erre van lehetőség (van szabad hely).

• Az újonnan betöltött funkció a korábbival megegyező kell legyen:

• Esetenként ez eltérhet - alacsonyabb minőséget betölthet az illető, hogy 

ha írásba foglalja az ezzel kapcsolatos, önnön vállalt szándékát.

• Abban az esetben betölthetőek a funkciók, hogy ha a munkaköri leírás és 

a feladatok nagyrészt megegyeznek az előző betöltött álláséval;

• Hogy ha az intézmény elutasítja egy köztisztviselő alkalmazását, az a 

bírósághoz fordulhat ezt illetően (biztosan megnyeri a pert).

• A következő esetekben kerülhet valaki ki a tartalékoltak közül:

• Abban az esetben, hogy ha 2 év elteltével sem sikerült új állást 

betöltenie;

• Abban az esetben, hogy ha újra alkalmazzák köztisztviselői 

minőségében valahova;

• Ha más állást tölt be, egy több, mint 12 hónapra szóló szerződéssel 

alátámasztva;

• A köztisztviselő írott kérése alapján.

• Ha a köztisztviselő úgy véli, hogy igazságtalan eljárás alapján veszítette 

el az állását, a bírósághoz fordulhat, amely, hogy ha megállapítja a 

közigazgatási jelentés (Act Administrativ) hiteltelenségét, a 

köztisztviselő újra funkcióba helyezhető (kötelező módon).



FELADAT A KÖVETKEZŐ ÓRÁRA

• Keressétek ki a 153/2017-es jogszabályból, a Közigazgatás (Administraţie) területén dolgozó köztisztviselők fizetésére 

vonatkozó részeket:

• Másoljátok ki az általános végrehajtó köztisztségekre (Funcţii publice generale de execuţie) vonatkozó táblázatot (esetleg 

szerkesszetek új táblázatot ezt illetően) egy általatok létrehozott dokumentum keretén belül.

• Keressetek meg (az internet felületén) legalább három közigazgatással foglalkozó szakszervezetet (Sindicat de 

administraţie publică) és írjátok ki egy általatok szerkesztett dokumentumba a következő adatokat:

• A szakszervezet neve (megnevezése);

• Pontos, postai cím (megye, település, utca, házszám, posta kód – cod poştal);

• Telefonszám;

• Kontakt személy neve;

• E-mailcím;

• Adóazonosító kód (Cod de identificare fiscală - CIF).

• Előrevetítés: Tanácsülésen való részvétel!!



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET

szerno@ms.sapientia.ro


