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I. Bevezető rendelkezések 
 
Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény  
( továbbiakban Vnytv. ) értelmében a közalkalmazotti jogviszonyban álló alkalmazottaknak 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük van. A törvény 4. §. a) bekezdése értelmében a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség az intézmény szervezeti és működési szabályzatában 
kerül feltüntetésre. 
A munkáltató tájékozatási kötelezettségét ezen szabályzat 3/a sz.  melléklete tartalmazza. 
A vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettséggel járó munkaköröket az egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségről szóló 2007. évi CLII. törvény értelmében jelen szabályzat II. pontja 
tartalmazza. 
 
II. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése 
 
1.A Vnytv. 1. § (1) bekezdése és a 3. § (1) bekezdése alapján vagyonnyilatkozat tételére 
intézményünk esetében az a közszolgálatban álló személy kötelezett, aki –önállóan, vagy 
testület tagjaként-javaslattételre, döntésre, vagy ellenőrzésre jogosult 
a) közbeszerzési eljárás során 
b) feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami 
vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, 
fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében. 
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségről szóló  a 2007. évi CLII. trv. értelmében: 
      - intézményvezető 
      - intézményvezetőhelyettes 
      - gazdasági vezető 
      - kötelezettségvállaló 
      - utalványozó 
      - ellenjegyző 
      - érvényesítő feladatot ellátó személyek 

- a pénzügyi- számviteli osztály minden munkaköre, tekintettel arra, hogy távollét esetén 
egymás helyettesei 

      - a  szociális ágazatban vezetői pótlékkal járó munkakörök 
- az egészségügyi ágazatban az intézmény működtetése alá helyezett háziorvosi, fogorvosi 
szolgálatoknál- főállású orvosi munkakörök 

 
Ezen szabályzat   3/b sz.  mellékletében rögzített adattartalommal a kötelezett nyilatkozatot 
tesz a saját és a vele egy háztartásban élő hozzátartozók jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni 
helyzetéről. 
Hozzátartozó: a házastárs, az élettárs, valamint a közös háztartásban élő szülő, gyermek, a 
házastárs gyermeke, ideértve az örökbefogadott és a nevelt gyermeket is. 
 
2. A Vnytv. 1.§ ( 2 ) bekezdése alapján nem köteles vagyonnyilatkozatot tenni az, aki külön 
jogszabály alapján vagyonnyilatkozat tételére egyébként kötelezett. Ebben az esetben is 
nyilatkoznia kell arról a tényről, hogy kötelezettségének egyéb jogszabály alapján már eleget 
tett. (  3/c sz.  melléklet. ) 



Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az teljesíti, aki annak esedékességekor valós tartalmú 
vagyonnyilatkozatot tesz. A valós tartalom megállapítására a vagyonnyilatkozat őrzésért 
felelős személy  a Vnytv. 13.§ alapján jogosult. 
A vagyonnyilatokozat tételi kötelezettség teljesítését az őrzésért felelős személy ellenőrzi. 
 
III.  A vagyonnyilatkozat formai követelményei 
 
A vagyonnyilatkozatot két példányban a szabályzat mellékletében meghatározottak szerint 
kell kitölteni és a kötelezett által valamennyi oldalán aláírva példányonként külön-külön zárt 
borítékba kell helyezni. 
A vagyonnyilatkozatot elektronikus úton is ki lehet tölteni.  
 
Az őrzésért felelős személy a nyilatkozatot nyilvántartási azonosítóval látja el. A 
nyilvántartási azonosítót a nyilatkozatra és a zárt borítékra  is rá kell vezetni. A nyilatkozatot 
a munkáltató zárt borítékban veszi át. A nyilatkozó és az őrzésért felelős a boríték lezárására 
szolgáló felületen elhelyezett aláírásával egyidejűleg igazolja, hogy a nyilatkozat átadására 
zárt borítékban került sor.  Az átadásról átvételi bizonylat készül 2 tanú jelenlétében.   
( 3/d  sz. melléklet ) 
A kitöltés előtt átadásra kerül  az érintett számára nyilvántartási azonosítója. 
A nyilvántartási azonosító képzése – 6 karakterből áll, mely a következő módon kerül 
képzésre: előtag : az Egészségügyi- Szociális Központ rövidítése ESZK minden esetben, majd 
ezt követően szóköz nélkül sorszám kerül feltüntetésre, értelemszerűen 01-től kezdve, melyet 
mindig a következő sorszám követ : Pl. ESZK01, ESZK02, stb.  
 
A vagyonnyilatkozat egyik példánya a nyilvántartásba vétel után a kötelezettnél márad, másik 
példányát az őrzésért felelős az egyéb iratoktól elkülönítetten kezeli. 
A vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékokat – a nyilatkozó és az őrzésért felelős példányát 
is – csak a Vnytv. 14. §-ban meghatározott vizsgálat során, az ott meghatározott feltételek 
esetén az őrzésért felelős személy és az eljáró szerv bonthatja fel. 
 
IV. A vagyonnyilatkozat –tétel esedékessége 
 
A közszolgálatban álló személy, aki önállóan vagy testület tagjaként –javaslattételre, 
döntésre, vagy ellenőrzésre jogosult 
 
- feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy 
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti 
kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében: 
kétévenként,   
 
- közbeszerzési eljárás során : 
évenként  
 
köteles eleget tenni. 
 
A vagyonnyilatkozat – tételi kötelezettségnek a kötelezett 
a) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás létrejötte, 
munka-vagy feladatkör betöltése érdekében azt megelőzően, 
b) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka-vagy 
feladatkör megszűnését követő harminc napon belül 



c) a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó jogviszony, beosztás, munka, vagy 
feladatkör fennállása alatt az első vagyonnyilatkozatot követően, ha törvény eltérően nem 
rendelkezik. 
A vagyonnyilatkozat –tételi kötelezettséget c ) esetben az esedékesség évében június 30-ig 
kell teljesíteni. 
Ha a kötelezett nem tesz vagyonnyilatkozatot, az őrzésért felelős köteles a kötelezettet írásban 
felszólítani arra, hogy e kötelezettségét a felszólítás kézhezvételétől számított nyolc napon 
belül teljesítse. 
 
Közszolgálatban álló személy foglalkoztatására irányuló jogviszonyt – a vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség fennállása esetén – a vagyonnyilatkozat teljesítéséig és a Vnytv. 9. § 
szerinti tilalom fennállása alatt nem lehet létrehozni. 
A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget megalapozó munkakör, beosztás, vagy feladatkör a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséig és a Vnytv. 9. § szerinti tilalom fennállása 
alatt nem látható el, arra a kötelezettet kinevezni, megbízni vagy vele más szerződéses 
jogviszonyt létrehozni nem lehet. 
 
V. A vagyonnyilatkozat őrzése 
 
A vagyonnyilatkozat őrzéséért a közszolgálatban álló személy kötelezett esetében a 
munkáltatói jogkör gyakorlója –az intézmény vezetője- a felelős. 
 
Az intézményvezető vagyonnyilatkozatának  őrzéséről a fenntartó gondoskodik. 
 
A munkáltató részéről eljáró szervezeti egység: bér –és munkaügy   
 
Az  átadás-átvételi dokumentumok a  továbbiakban Salgótarján, Füleki út 41. sz. alatt az 
igazgatói titkárságon kerülnek megőrzésre,  más iratoktól elkülönítetten kezelve. 
 
A nyilvántartásba vétel módja elkülönítetten kezelt, egyedi, azonosítható rendszerével 
könnyen visszakövethető. 
 
- a vagyonnyilatkozatok őrzésének módja, helyszíne :  3100 Salgótarján, Füleki út 41., az 
őrzésért felelős irodájában található  zárható iratszekrényben, elkülönítetten. 
- hozzáférési jogosultságok:   - A vagyonnyilatkozat őrzéséért felelős ( munkáltató ) csak 
abban az esetben tekinthet bele a nyilatkozatba, ha a vagyongyarapodási eljárás 
kezdeményezéséről kell döntenie.  
Az állami adóhatóság pedig a vagyongyarapodási vizsgálat lefolytatása során ismerheti meg 
csupán a nyilatkozat tartalmát. 
 
A munkáltatói ellenőrzés során a nyilvántartási rendszer, az egyedi azonosítók, valamint az 
átvételi bizonylatok és jegyzőkönyvek kerülhetnek nyilvánosságra  az ellenőrzést végzők 
számára. 
 
VI. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnése esetén szükséges   
intézkedések 
 
1. Ha a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megszűnt, vagy a kötelezett új 
vagyonnyilatkozatot tett, az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat általa őrzött példányát 8 



napon belül a kötelezettnek visszaadja személyesen, vagy a személyes átadás korlátozása 
esetén postai úton megküldi az érintett címére történő tértivevényes  küldeményként. 
 
2. Az átadás-átvétel folyamata bizonylaton kerül feltüntetésre, mely bizonylatot a 
vagyonnyilatkozat-tételi szabályzat  3/e sz.. melléklete tartalmaz.    
 
3.Az őrzésért felelős a kötelezettség megszűnése esetén a nyilvántartásban tárolt adatokat 
áthúzással törli. 
 
4. A kötelezett halála esetén a vagyonnyilatkozatot a kötelezett halálának napjától számított 
30 napon belül meg kell semmisíteni, erről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
VII. Vagyongyarapodási vizsgálat 
 
1. Ellenőrzési eljárás kezdeményezése előtt az őrzésért felelős a nyilatkozattételre kötelezettet 
meghallgatja, ha vagyoni helyzetére vonatkozó valamely bejelentés szerint alaposan feltehető, 
hogy vagyongyarapodása a nyilatkozattételi kötelezettségét megalapozó jogviszonyából, 
illetve az őrzésért felelős által ismert egyéb törvényes forrásból származó jövedelme alapján 
nem igazolható.  
2. Nem lehet meghallgatást sem kezdeményezni, ha a bejelentő névtelen, illetve a bejelentés 
nyilvánvalóan alaptalan, vagy olyan tényre, körülményre utal, amelyet az őrzésért felelős már 
korábbi meghallgatás során tisztázott. Kizárólag olyan bejelentés szolgálhat a meghallgatás 
alapjául, mely tartalmazza a bejelentő nevét, olyan tényre, adatra, körülményre utal, melyet a 
munkáltató korábbi meghallgatása során még nem tisztázott. 
 
  - A meghallgatásra vonatkozó szabályok 
 
1. Meghallgatásra kizárólag érdekképviselet jelenlétében, jegyzőkönyvvezetés mellett 
kerülhet sor. 
2. A Vnyntv. 14. §-ában megfogalmazott ellenőrzési eljárás kezdeményezése előtt a 
kötelezettet meg kell hallgatni. 
3. A meghallgatásra szóló értesítést a meghallgatást megelőzően legalább 10 nappal 
kézbesíteni kell a kötelezettnek. 
4. Az értesítésnek tartalmaznia kell a meghallgatás helyét, idejét, célját, továbbá az 
érdekképviselet jelenlétére vonatkozó figyelemfelhívást. 
5. Amennyiben a kötelezett az érdekképviselet jelenlétét nem kéri, úgy arról írásban 
nyilatkoznia kell. 
6. Kötelezett az adózás rendjéről szóló törvényben foglalt ellenőrzést megelőző vizsgálat 
tartalmára képviselőt hatalmazhat meg. A képviselő jogosultságaira a Pp. Képviseletre 
vonatkozó  szabályait kell megfelelően alkalmazni. 
7. Meghallgatás alkalmával a kötelezettel ismertetni kell a vizsgálat alapját képező 
bejelentést. 
8. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyből 1 példányt a kötelezett megkap. 
A jegyzőkönyvnek azt is tartalmaznia kell, ha a kötelezett érdekképviseletre nem tartott 
igényt. 
9. A meghallgatás során az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozatot tartalmazó borítékot 
felbonthatja a Vnytv-ben meghatározott feltételek esetén. 
10. Amennyiben a kötelezett a meghallgatáson önhibáján kívül nem jelenik meg, az őrzésért 
felelős újabb határnapot tűz. Az ismételt meg nem jelenés elmulasztása esetén a munkáltató a 
rendelkezésre álló adatok alapján dönt a vizsgálat kezdeményezéséről. 



11. Ha a bejelentésben szereplő tények, adatok, körülmények a meghallgatás és a 
vagyonnyilatkozatban foglaltak alapján nem tisztázódnak hitelt érdemlően, úgy az őrzésért 
felelős a vagyonnyilatkozatot tértivevényes küldeményként történő megküldésével ellenőrzést 
kezdeményez az állami adóhatóság illetékes szervénél. 
12. Az őrzésért felelős a meghallgatást követően a vagyonnyilatkozat haladéktalan 
megküldésével az állami adóhatóságnál a kötelezett és a vele egy háztartásban élő 
hozzátartozója vagyongyarapodásának az adózás rendjéről szóló törvény szerinti vizsgálatát 
kezdeményezi, ha a meghallgatási eljárás során a bejelentésben szereplő tények, adatok, 
körülmények nem tisztázódnak hitelt érdemlően. 
13. Az őrzésért felelős a vagyonnyilatkozat megküldésével az állami adóhatóságnál a 
kötelezett és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója vagyongyarapodásának vizsgálatát 
kezdeményezheti akkor is, ha a kötelezett vagyongyarapodása bejelentési kötelezettség alá 
eső tevékenységből származik, de a kötelezett a bejelentést elmulasztotta. 
14. Az állami adóhatóság az őrzésért felelős kezdeményezésére soron kívül, az adózás 
rendjéről szóló törvényben meghatározott vagyongyarapodási vizsgálatot folytat le. 
15. Az állami adóhatóság a vagyongyarapodási vizsgálat alapján lefolytatott hatósági 
eljárásban hozott határozatában- az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottakon túl 
– megállapítja, hogy milyen összegű jövedelem fedezi a kötelezett vagy a vele egy 
háztartásban élő hozzátartozó törvényesen megszerzett jövedelmét meghaladó mértékű 
vagyongyarapodást, illetve életvitelre fordított kiadásokat. 
16. Az állami adóhatóság a jogerős határozat megküldésével, valamint a vagyonnyilatkozatok 
visszaküldésével értesíti az őrzésért felelőst. 
17. Amennyiben a kötelezettel szemben az állami adóhatóság vagy a bíróság határozata 
alapján a Vnytv. 16. §-ának (1 ) bekezdésében rögzített jogkövetkezmény alkalmazásának van 
helye úgy az őrzésért felelős a döntésének végrehajtásáról intézkedik. 
18. Amennyiben a Vnytv. rendelkezései alapján a vagyonnyilatkozat felbontására került sor és 
a vagyongyarapodási vizsgálat eredményeként a kötelezett jogviszonyának megszüntetésének 
nincs helye, úgy a vagyonnyilatkozatot és a felbontott borítékot az eredeti nyilvántartás 
azonosítóval ellátott új borítékba kell helyezni. 
 
VIII. Záró rendelkezések 
 
A keletkezett dokumentumok bizalmas, szigorú kezelésével biztosított  az érintettek 
személyes adatainak maximális védelme, melyre minden kötelezettnek joga van. Az őrzésért 
felelős személy feladata a személyes adatok védelmének biztosítása külön jogszabályi 
rendelkezései szerint. 
Jelen szabályzat az intézmény szervezeti és működési szabályzatának 3. sz. mellékletét 
képezi. 
Ezen szabályzat az SzMsz elfogadásákor lép hatályba. 
 
IX.  Mellékletek 
 
Tartalmazza a kötelezett által kötelezően kitöltendő nyomtatványokat, valamint az eljárás 
során alkalmazott dokumentumokat. 
 
                                           
                                                                                                     Peleskei- Balázs Rita 
                                                                                                                      ig. 
 
Salgótarján, 2009.12.02. 


