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BELSŐ KONTROLLRENDSZER 

 

A Türr István Múzeum Belső kontrollrendszerét az államháztartásról szóló 

többször módosított 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, illetve a költségvetési 

szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet alapján a következők szerint határozom meg. 

 

A SZABÁLYZAT CÉLJA 

 

A jelen szabályzat célja, hogy az SZMSZ mellékleteként, a hatályos jogszabályoknak 

megfelelően a Türr István Múzeum belső kontrollrendszerével kapcsolatos alapelveket 

és eljárásrendi szabályokat meghatározza. 

A jelen szabályzatban leírtak betartása, Türr István Múzeum alapvető feltétele annak, 

hogy a Türr István Múzeum eleget tudjon tenni a költségvetési szervek számára 

törvényben és külön jogszabályban meghatározott belső kontrollrendszerrel 

kapcsolatos követelményeknek. 

 

A SZABÁLYZAT HATÁLYA 

 

A szabályzat hatálya kiterjed a Türr István Múzeum valamennyi szervezeti egységére, 

továbbá az ezekkel közalkalmazotti, vagy egyéb jogviszonyban álló személyekre. 

A BELSŐ KONTROLLRENDSZER KIALAKÍTÁSA ÉS MŰKÖDTETÉSE 

A költségvetési szerv vezetője a költségvetési szerv működésének folyamatára és 

sajátosságaira tekintettel köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a szervezet 

belső kontrollrendszerét, ezen belül folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői 

ellenőrzéseket (FEUVE) működtetni.  

A belső kontrollrendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat és belső 

szabályzatokat, melyek alapján a költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására 

szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, 

hatékony és eredményes gazdálkodás követelményeit. 

A belső kontrollrendszer kialakítása és működtetése során a költségvetési szerv 

vezetőjének figyelembe kell vennie a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett 

módszertani útmutatókban foglaltakat. 

A belső kontrollrendszer fejlesztése során figyelembe kell venni az államháztartási 

külső ellenőrzést és belső ellenőrzést végző szervek által megfogalmazott ajánlásokat 

és javaslatokat is. 
 

A belső kontrollrendszer a költségvetési szerv által a kockázatok kezelésére és a 

tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, mely azt 

a célt szolgálja, hogy a költségvetési szerv megvalósítsa az alábbi célokat: 

 a tevékenységeket, műveleteket szabályszerűen, valamint a megbízható 

gazdálkodás elveivel (gazdaságosság, hatékonyság, eredményesség) 

összhangban hajtsa végre, 
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 teljesítse az elszámolási kötelezettségeket, 

 megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásnak, 

 megvédje a szervezet erőforrásait a veszteségektől, károktól és a nem 

rendeltetésszerű használattól. 

 
A belső kontroll egy összetett folyamat, amelyet egy szervezet vezetése és dolgozói 

valósítanak meg, s amelynek folyamatosan alkalmazkodnia kell a szervezetet érintő 

változásokhoz.  

A vezetésnek és a dolgozói közösség minden szintjének részt kell vennie ebben a 

folyamatban, hogy a kockázatokat meghatározzák, és ésszerű biztosítékot 

biztosítsanak a szervezet kitűzött céljainak eléréséhez. 

 

A belső kontroll műveletek sora, bele kell, hogy szövődjön a szervezet minden 

tevékenységébe, és akkor a leghatékonyabb, ha teljesen beépül a szervezet 

struktúrájába. 

A szervezet dolgozói állománya a vezetésből és a többi dolgozókból tevődik össze. 

Bár a vezetés elsődleges feladata a felügyelet, a vezetés határozza meg a célokat és 

általános felelősséget visel a belső kontrollrendszerért.  

A belső kontroll biztosítja azokat a mechanizmusokat, amelyek a szervezet céljait  

veszélyeztető kockázatok megismeréséhez szükségesek, a vezetésnek kell 

meghatároznia a belső kontrolltevékenységeket, valamint figyelemmel kísérni és 

értékelni azokat.  

A belső kontroll kialakítása a vezetők részéről jelentős kezdeményező magatartást és 

intenzív kommunikációs tevékenységet követel meg a dolgozókkal. 

A belső kontroll közvetlenül a szervezet céljaihoz kapcsolódó, vezetés által használt 

eszköz, ugyanakkor a többi dolgozók is fontos szerepet játszanak bármiben, ami a 

szervezetben történik. 

 

A belső kontroll öt, egymással összefüggő eleme: 

 a kontrollkörnyezet, 

 a kockázatkezelés, 

 a kontrolltevékenységek, 

 az információ és kommunikáció, 

 a monitoring. 

 

I. 

 

KONTROLL KÖRNYEZET 

 

A Bkkr. 6. §-a a következőket írja elő: 

(1) A költségvetési szerv vezetője köteles olyan kontrollkörnyezetet kialakítani, 

amelyben 
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a) világos a szervezeti struktúra, 

b) egyértelműek a felelősségi, hatásköri viszonyok és feladatok, 

c) meghatározottak az etikai elvárások a szervezet minden szintjén, 

d) átlátható a humánerőforrás-kezelés. 

(2) A költségvetési szerv vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat 

kialakítani és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló 

források szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

A kontrollkörnyezet a teljes kontrollrendszer alapja. Biztosítja a fegyelmet és a 

szervezeti felépítést, valamint azt a légkört, amely befolyásolja a belső kontroll 

általános minőségét. Átfogóan hat arra, hogyan határozzák meg a stratégiát és 

célokat, a kontrolltevékenységek strukturáltságát. 

A kontrollkörnyezet alapozza meg a belső kontroll összes többi elemét a 

fegyelem és a struktúra biztosítása által. 

 

A vezetőség feladata és felelőssége, hogy pozitív kontrollkörnyezetet hozzanak 

létre 

 következetes, írásos szabályozásokkal 

 világos, egyértelmű kommunikációval 

 feladatok, hatáskörök és jogkörök pontos meghatározásával 

 munkatársak folyamatos képzésével 

 megfelelő erkölcsi légkör kialakításával 

 az etikátlan magatartás kiszűrésével, szankcionálásával 

 

A kontrollkörnyezet összetevői 

 a vezetés és a dolgozók személyes és szakmai becsületessége, etikai 

értékrendje, beleértve a támogató hozzáállást a teljes szervezet folyamatos 

belsőkontrolljához; 

 az elkötelezettség a szakmai hozzáértés (kompetencia) iránt, 

 a vezetés hozzáállása, vagyis a vezetési filozófia és stílus, 

 a szervezeti felépítés, 

 az emberi erőforrásokkal kapcsolatos politika és gyakorlat (humánpolitika). 
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1.1. A vezetés és a dolgozók személyes és szakmai becsületessége, etikai 

értékrendje 

 

A vezetés és a dolgozók személyes és szakmai becsületessége, az általuk 

vallott etikai értékek meghatározzák, hogy ők mit részesítenek előnyben, 

milyen az értékítéletük, amelyek végül is viselkedési normákban jelennek meg.  

A vezetésnek és dolgozóknak támogató hozzáállást kell tanúsítania a teljes 

szervezet folyamatos belsőkontrollja iránt. 

 

A szervezet minden dolgozójának – beleértve a vezetést és az alkalmazottakat 

– fenn kell tartania és demonstrálnia kell a személyes és szakmai 

becsületességet és az etikai értékeket és mindig meg kell felelnie a vonatkozó 

magatartási szabályoknak. 

 

 

1.2. Elkötelezettség a szakmai hozzáértés iránt 

 

Az elkötelezettség a szakmai hozzáértés (kompetencia) iránt magában foglalja 

azt a tudás- és készségszintet, amely hozzájárul a szabályszerű, etikus, 

gazdaságos, hatékony és eredményes teljesítéshez, továbbá a személyes 

felelősség megfelelő megértését a belső kontroll tekintetében. 

 

A vezetőknek és a dolgozóknak fenn kell tartania a megfelelő 

kompetenciaszintet, amely biztosítja, hogy megértsék a jó belső kontroll 

kialakításának, fejlesztésének és fenntartásának fontosságát, és feladataikat 

úgy hajtsák végre, hogy teljesítsék az általános kontroll célokat, valamint a 

szervezet feladatát. 

 

A szervezet bármely dolgozója a saját felelősségi körében részese a belső 

kontrollnak, ezért a vezetés és a dolgozók kötelesek fenntartani és bizonyítani 

a kockázatok értékeléséhez szükséges hozzáértési szintjüket és elősegíteni a 
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hatékony és eredményes teljesítést, és saját feladataik hatékony teljesítéséhez 

megfelelően megérteni a belső kontroll szerepét. 

 

1.3. A vezetés hozzáállása 

 

A vezetés szemléletét, hozzáállását, vagyis a vezetési filozófiát és stílust tükrözi: 

 a folyamatos belső kontrollhoz való támogató hozzáállás, függetlenség, 

kompetencia és példás vezetés; 

 a vezetés által meghatározott magatartás-szabályok, valamint 

tanácsadás és teljesítményértékelések, amelyek támogatják a belső 

kontroll célkitűzéseket és ezeken belül az etikus tevékenységet. 

 

A vezetés példamutatása, és az etikus magatartás folyamatos hangsúlyozása 

alapvetően fontos a belső kontrollcélok megvalósításához és ezen belül az 

etikus tevékenység, mint cél teljesítéséhez.  

 

Feladatai teljesítése során a vezetésnek saját tevékenységén keresztül kell 

példát mutatnia és magatartásának sokkal inkább azt kell tükröznie, hogy mi a 

helyes, mint azt, hogy mi a hasznos, vagy a még elfogadható.. 

 

1.4. Szervezeti felépítés 

 

Az intézmény szervezeti felépítése biztosítja: 

 a felhatalmazás és felelősség felosztását; 

 hatáskör, jogkör és elszámolási kötelezettség meghatározását; 

 megfelelő beszámolást. 

 

A szervezeti felépítés lényegében tükrözi az intézménynél a felelősségek (feladat- 

és hatáskörök) legfontosabb területeit. A hatáskör és az elszámolási kötelezettség 

megjelölése a felhatalmazás és a felelősség felosztásának a módját képezi a teljes 

szervezet tekintetében.  
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Hatáskör és elszámolási kötelezettség nem létezhet a beszámolás különböző 

formái nélkül. Ezért meg kell határozni a beszámolás, számadás megfelelő útjait.  

 

A szervezeti felépítés magába foglalja a belső ellenőrt, akinek függetlennek kell 

lennie és jelentéstételi kötelezettségét közvetlenül az intézmény vezetője  felé kell 

teljesítenie. 

 

A belső kontroll megvalósításában a szervezet minden dolgozója fontos 

szerepet játszik. Ugyanakkor a vezetés viseli az átfogó felelősséget a belső 

kontrollrendszer kialakításáért, megvalósításáért, megfelelő működésének és 

karbantartásának felügyeletéért és dokumentálásáért. 

 

A vezetők közvetlenül felelősek a szervezetben folyó minden tevékenységért, 

beleértve a tervezést, megvalósítást, a belső kontrollrendszer megfelelő 

működésének, karbantartásának és dokumentálásának felügyeletét.  

 

A belső ellenőr vizsgálja, és értékelései és ajánlásai segítségével támogatja a 

belső kontrollrendszer folyamatos eredményességét, ez által jelentős szerepet 

játszik a belső kontroll eredményességében.  

A belső ellenőr ugyanakkor nem visel elsődleges vezetői felelősséget a 

belsőkontroll kialakításáért, megvalósításáért, karbantartásáért és 

dokumentálásáért. 

 

A szervezet dolgozói szintén hozzájárulnak a belső kontrollhoz. A belső 

kontroll minden dolgozó feladatkörének egy konkrétan meghatározott, (vagy 

hallgatólagosan hozzá tartozó, magától értetődő) része.  

A dolgozói állomány minden tagja szerepet játszik az eredményes kontrollban, 

és felelősnek kell lennie a műveletekben jelentkező problémák, a kialakított 

belső szabályzatoknak való nem megfelelés, vagy az elvek megszegésének a 

jelentéséért. 
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A Türr István Múzeum szervezeti felépítését a mindenkor hatályos SZMSZ és 

annak mellékletét képező a szervezeti és hierarchiai kapcsolatokat ismertető 

sematikus ábra tartalmazza. 

A felelősségi-, és hatásköri viszonyok, valamint feladatok egyértelmű 

meghatározását fentieken kívül a mindenkor hatályban lévő szabályzatok és 

munkaköri leírások tartalmazzák. 

A munkaköri leírások rendszeres és szükségszerű aktualizálásáért a szervezeti 

egységek vezetői felelősek. 

 

1.5. Humán erőforrás politika és gyakorlat 

 

A humán erőforrás politika és gyakorlat magába foglalja a dolgozók felvételét, 

eligazítását, oktatását (formális képzési kereteken belül és a gyakorlatban), 

továbbképzését, az értékelést és tanácsadást, előléptetést és javadalmazást, 

valamint a fegyelmező intézkedéseket. 

 

A belső kontroll egyik fontos aspektusa a dolgozói állomány. A hatékony 

kontroll biztosításához hozzáértő, megbízható dolgozókra van szükség. Ezért a 

dolgozók felvételének, képzésének, értékelésének, javadalmazásának és 

előléptetésének módszerei alapvetően fontos részét képezik a belső 

kontrollkörnyezetnek.  

A dolgozók állományba vételével kapcsolatos döntéseknek ezért arra a 

bizonyosságra kell alapoznia, hogy az alkalmazott személyek becsületesek, 

rendelkeznek a megfelelő képesítéssel és gyakorlattal feladatuk végrehajtásához.  

 

A humán-erőforrás gazdálkodás szerepe szintén lényeges egy megfelelő etikai 

környezet kialakításában a szakmai hozzáértés és az átláthatóság napi 

gyakorlatban való megkövetelésével. Ez láthatóvá válik a teljesítményértékelési és 

előléptetési folyamatokban, amelyeknek az érdemeken kell alapulnia.  

A kiválasztási folyamat nyíltságának biztosítása az üres álláshelyek nyilvánosságra 

hozatalával szintén elősegíti az etikus humánerőforrás gazdálkodás 

megvalósítását. 

 

1.6. Az ellenőrzési nyomvonal 
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A Bkkr. 6. §  (3) szerint: a költségvetési szerv vezetője köteles elkészíteni és 

rendszeresen aktualizálni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát, amely a 

költségvetési szerv működési folyamatainak szöveges vagy táblázatba foglalt, vagy 

folyamatábrákkal szemléltetett leírása, amely tartalmazza különösen a felelősségi és 

információs szinteket és kapcsolatokat, irányítási és ellenőrzési folyamatokat, lehetővé 

téve azok nyomon követését és utólagos ellenőrzését. 

1.6.1.  Az ellenőrzési nyomvonal szerepe a Türr István Múzeum működésében  

 

Az ellenőrzési nyomvonal a gazdasági folyamatokra vonatkozó egyes tevékenységeket, a 

tevékenységek jogi alapját, felelősét, ellenőrzését, nyomon követését, a kapcsolódó 

dokumentumokat öleli fel: 

 A Türr István Múzeum működésének, egyes tevékenységeinek egymásra épülő 

eljárásrendjeit egységes folyamatként mutatja be, és tartalmazza az ellenőrzési 

pontokat. 

 Átláthatóvá válik a követendő eljárás, a dokumentum típusok. 

 Segít az új dolgozók betanításában, munkaköri leírások definícióiban, hatásköri 

szabályozások elkészítésében. 

 Segít a követendő eljárásoktól való eltérések feltárásában és a felelősség 

megállapításában. 

 Nyomon követhetők a folyamatokban az ellenőrzési (kontroll) pontok, amelyek 

elvégzése biztosítja a szabályszerűséget, a gazdaságosságot, és a hatékonyságot. 

 A gazdasági események, azok bizonylatai, a költségvetés tervezésétől, a 

költségvetés végrehajtásán keresztül, a különböző szintű beszámolók elkészítéséig, 

a teljes működési folyamatot nyomon követi, és a kialakított kontroll pontokon a 

megfelelő ellenőrzést biztosítja. 

 

1.6.2.   A felelősségi szintek terén: 

 

 Az ellenőrzési nyomvonal mindazon egymásra épülő, egymáshoz kapcsolódó 

eljárások együttesét jelenti, amelyek alapján meghatározhatók valamennyi 

folyamatban a felelősök, és az ellenőrzési pontok. 

 A megfelelően kialakított, pontos és teljes körű ellenőrzési nyomvonal segítségével 

könnyen és gyorsan azonosítható a hibás működés, a hozzá tartozó felelőssel együtt. 

 Az ellenőrzési nyomvonal megmutatja, hogy a teljes folyamat minősége az egyes 

résztevékenységekért felelős közreműködőkön is múlik. 

 

1.6.3.     Az intézményen belüli együttműködés terén: 

 a különböző szervezeti egységek kapcsolatában nagyobb rugalmasság, jobb 

együttműködés, koordináció várható az ellenőrzési nyomvonal kialakításától, 

amennyiben a folyamatleírásokban foglaltakat elfogadják, ismertté teszik, és az 

adott szervezeti egységekben dolgozók követendő eljárásként alkalmazzák; 

 az ellenőrzési nyomvonal eljárások, és a tevékenységek folyamatába (a 

munkafolyamatokba) épített ellenőrzések együttesét jelenti, ami a költségvetési 

szerv teljes működését lefedi, teljes feladatellátására kiterjed, vagyis a működtetés 

jobbításának fontos eszköze. 

 

1.6.4. Az intézményi működés terén: 
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 a megbízható ellenőrzési nyomvonal kialakításának jelentősége abban áll, hogy 

segítségével feltérképezhető a szervezet összes folyamatában rejlő működési 

kockázat,  

 a szervezet vezetőjének a szakmai és gazdasági folyamatok olyan megszervezéséről 

kell gondoskodnia, amelyben a soron következő művelet addig nem végezhető el, 

amíg nem történt meg a megelőző művelet kifogástalan elvégzése. Ez egyben azt 

jelenti, hogy a tevékenység ilyen megszervezésekor a munka folytatatása 

megköveteli az előző művelet ellenőrzését. Azonban az ellenőrzési nyomvonal 

elkészítésekor ügyelni kell arra is, hogy az esetleges túlszabályozás, a folyamatok 

túlzott részletezése nehézkes működést eredményezhet, egyben veszélyeztetheti a 

határidők betartását. 

 a hibásan kialakított ellenőrzési nyomvonal gátolhatja a szervezet folyamatainak 

pontos ismeretét, így a működtetését; az ellenőrzési pontok elégtelensége vagy az 

átfedések kialakulása a működési zavarokhoz vezethet.  

 

1.6.5. Az ellenőrzési nyomvonal fogalma 

 

Az ellenőrzési nyomvonal az intézmény 

- tervezési folyamatainak, 

- pénzügyi lebonyolítási folyamatainak, valamint az  

- ellenőrzési folyamatainak leírása. 

A Bkkr. rendelkezése szerint az ellenőrzési nyomvonal: „A költségvetési szerv működési 

folyamatainak szöveges, vagy táblázatba foglalt, vagy folyamatábrákkal szemléltetett 

leírása”. 

 

A Türr István Múzeum ellenőrzési nyomvonala táblázatos formában kerül kialakításra. 

 

 

1.6.6. Az ellenőrzési nyomvonal elkészítése: 

 

Az ellenőrzési nyomvonal kialakítása a Türr István Múzeum gazdálkodási tevékenységét 

öleli fel. Felépítése a folyamatokat működtető folyamatgazdákkal együtt - vagyis azon 

személyekkel, akik a szerven belül elsődlegesen felelősek az adott feladat végrehajtásáért 

– történik. 

Az ellenőrzési nyomvonal kialakításáért és folyamatos aktualizálásáért  Kovács Zita 

múzeumigazgató a felelős. 

 

Az ellenőrzési nyomvonal elkészítése az intézmény szervezeti és működési rendszerének 

áttekintésével indul. Az alábbi dokumentumok, szabályzatok határozzák meg a szervezet 

felépítését, a belső szervezeti egységek alá- és fölérendeltségi viszonyait, tevékenységi és 

felelősségi körét: 

 A 2013. február 14-én kiadott, az intézmény feladat körét meghatározó Alapító 

Okirat,  

 Az SZMSZ,  

 a Gazdasági Ügyrend,  

 az egyéb releváns belső szabályzatok és dokumentumok. 
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Az intézmény ellenőrzési nyomvonalának kialakításakor a gazdasági események 

sorrendiségének kiválasztásában az intézményre vonatkozó legjellemzőbb folyamat az 

elsődleges szempont.  

A folyamatok azonosítása: a nyomvonal tárgyát képező tevékenységek definiálását 

követően az adott tevékenységek által lefedett releváns folyamatok azonosítása folyamat 

leírásban megtörtént. Az egyes szervezeti egységekben elkülönülten jelentkező 

cselekedetek kapcsolódási pontjai, valamint az ellenőrzési pontok feltárásra kerültek.  

 

Az ellenőrzési pontok lehetnek: 

 vezetői ellenőrzési pontok (pl.: rovancs, beszámoltatás) 

 szervezeti ellenőrzési pontok (a hatáskörök, a felelősségi körök) 

 jóváhagyási ellenőrzési pontok (jóváhagyási szintek, megelőző kontrollok) 

 működési ellenőrzési pontok (egyeztetések, teljes körűség vizsgálat) 

 hozzáférési ellenőrzési pontok (jelszavas védelem, beléptetési technikák) 

 megszakítási ellenőrzési pontok (rendkívüli eseménynél követendő eljárás). 

 

1.6.7. Az ellenőrzési nyomvonal kialakításánál alkalmazott táblarendszer  

 

A gazdasági eseményekre vonatkozó táblarendszer elsősorban az érintett szervezet 

felelősségi és az információs szintjeit tartalmazza, a kapcsolódásokat, az irányítási és 

ellenőrzési folyamatot. 

A táblarendszer fejlécének adatai, melyet valamennyi esemény leírásánál egységesen 

használunk:  

 sorszám 

 tevékenység, feladat 

 jogszabályi alap 

 előkészítés 

 keletkező dokumentum 

 felelős/kötelezettségvállaló 

 határidő 

 ellenőrzés/érvényesítés 

 utalványozás/ellenjegyzés 

 pénzügyi teljesítés 

 könyvvezetésben való megjelenés 

 

A táblázatok elkészítése során hivatkozni kell az érvényben lévő szabályzatokra a 

táblázatok egyes rovatain belül. 

A táblarendszer az egyes gazdasági eseményekkel kapcsolatosan a teljes folyamatot 

írja le, vagyis a tervezéstől a végrehajtáson át a beszámolás fázisáig, megjelölve a 

folyamatot és a felelőst, ellenőrzési pontot, a dokumentumokat (adatbázist), amelyet 

az adott folyamat használ és az ezekért való felelősségeket. 

A gazdasági eseménycsoportok, mint alapfolyamatok esetében az egyes szakaszokhoz 

hozzárendelhető az adott tevékenység felelőse (ellenőrzési pont), a beérkező 
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dokumentum típusa, valamint a tevékenység következtében előálló és már a következő 

feladat inputját képező dokumentum jellege. 

Az intézmény ellenőrzési nyomvonalát, táblarendszerét a szabályzat 8. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

II. 

 

KOCKÁZATKEZELÉS 

 

1. Kockázatkezelés 

 

Bkkr. 7. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles kockázatkezelési rendszert 

működtetni. 

(2) Az (1) bekezdésében előírt tevékenység során fel kell mérni és meg kell állapítani a 

költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg 

kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban szükséges intézkedéseket, valamint 

azok teljesítésének folyamatos nyomon követésének módját. 

 

A kockázatkezelés rendjének kialakítása során meg kell határozni azon intézkedéseket 

és megtételük módját, amelyek csökkentik, illetve megszüntetik a kockázatokat.  
 

A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés és 

döntéshozatal, a végrehajtás alapvető része. A vezetőknek külön figyelmet kell 

fordítani arra, hogy a kockázatkezelést minden folyamatba beépítsék, és a szervezet 

minden tagja megértse a kockázatkezelés értékét. 

Fontos figyelembe venni, hogy a kockázatkezelés elsősorban a szervezet 

feladatellátását támogató belső folyamat, és nem az adott költségvetési szerven kívüli 

szervezetek, hatóságok igényeit szolgálja. 

A kockázatkezelés alapvető célja, hogy ez az összefüggésrendszer, és az ezzel 

kapcsolatos felelősség világossá váljék minden érintett számára. A célok szintjeivel 

párhuzamosan, annak megfelelően a kockázatokért való felelősségeket is delegálni 

kell a megfelelő szintekre. Ezáltal a kockázatkezelés beépül a mindennapi 

tevékenységek közé, és nem elkülönült – csak időszakos – feladattá válik. 

 

 

 

 

 

1. 1. A kockázat fogalma 

 

Kockázat a Türr István Múzeum gazdálkodása tekintetében mindazon elemek és 

események bekövetkezésének a valószínűsége, amelyek hátrányosan érinthetik a szerv 

működését. 

A kockázat lehet egy esemény vagy következmény, amely lényegi befolyással van egy 

szervezet célkitűzéseire. 

A kockázat lehet véletlenszerű esemény, hiányos ismeret vagy információ. 

Eredendő kockázat, amely szabálytalanságok vagy a megvalósítás során fellépő hibák 

előfordulásának kockázata. 
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Ellenőrzési kockázat: az eredendő kockázatokat meg nem előző, illetve fel nem táró, 

folyamatba be nem épített ellenőrzési eljárásokból fakadó kockázat. 

 

A szervezet által beazonosított egyes kockázatok nem függetlenek egymástól. 

Bizonyos szempontok alapján különböző csoportokba, kategóriákba sorolhatók. Az 

alábbi táblázat bemutat néhány –intézményünket is érintő- kockázati kategóriát, 

forrásuk (külső, vagy saját tevékenységből eredő) szerint.  

 

1.2. A kockázatkezelés, a kockázat kezelő 

 

A gazdálkodás területén Kovács Zita múzeumigazgató felelős a kockázatkezelés 

végzéséért. 

 

A kockázatkezelés feladatát az éves költségvetési tervezési, végrehajtási és 

beszámolási tevékenységekben kell érvényesíteni. 

 

A kockázatkezelés végzéséért felelős alkalmazottak a jogszabályok és belső 

utasítások szerinti lehetőségek alapján és hatáskörben hoznak döntést a kockázatok 

megszüntetésének módjáról. 

 

A kockázatkezelésért felelős Kovács Zita múzeumigazgatónak tevékenységében 

támaszkodnia kell a belső ellenőrzés ajánlásaira, javaslataira. 

 

1.3. A kockázatkezelési hatókör 

 

A Kovács Zita múzeumigazgató felelőssége és kötelessége gondoskodni az éves 

költségvetési terv kialakítása, végrehajtása és folyamatba épített ellenőrzése, illetve a 

tevékenységről való beszámolás során, a kockázati tényezők, elemek azonosításáról, a 

kockázatok bekövetkezésének valószínűsítéséről, a kockázati hatás méréséről és 

semlegesítéséről. 

A Kovács Zita múzeumigazgató elkészíti a területe célkitűzéseinek végrehajtását 

akadályozó kockázatok elemzését (azonosítás, értékelés), annak kezelési módját.  

Felméri, mi jelenthet kockázatot az adott területen, mekkora kockázat-nagyságokkal 

lehet számolni, és a meghatározott kockázati nagyság alapján milyen intézkedéseket 

kell elvégezni. 

A költségvetési évre szóló célkitűzések végrehajtását akadályozó tényezők, 

kockázatok azonosítását követően szükséges a kockázatok kiküszöbölésére vonatkozó 

válasz/intézkedés meghatározása. 

A választott intézkedés, kockázatkezelés hatását is szükséges felmérni, a felmérés 

eredményét szükséges összevetni az adott művelettel, tevékenységgel kapcsolatos 

eredetileg tervezett végeredménnyel. 

 

A kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében az intézményvezető intézkedik a 

legmagasabb kockázatú terület/tevékenység ellenőrzéséről (preventív ellenőrzés), 

folyamatos jelentést, beszámolót kér vagy helyszíni vizsgálatot tart, vagy felkéri a 

belső ellenőrzést vizsgálat elvégzésére. 
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A hatékony folyamatba épített ellenőrzés a legjobb eszköz a kockázatok kezelésére. A 

folyamatba épített ellenőrzés hatékonyságát támogatja az ellenőrzési nyomvonal 

kialakítása. Az ellenőrzési nyomvonal kiépítése alapján lehet a megfelelő 

kockázatelemzési tevékenységet ellátni. 

 

1.4. Az intézményi kockázatok kezelésének folyamata 

 

Az intézmény működésének alapvető érdeke, hogy elérje célkitűzéseit.  

Az intézmény a szervezeti cél érdekében végzett tevékenysége, működése során 

különféle kockázatokkal szembesül. 

 

Az intézmény vezetésének feladata az, hogy a kockázatokra, amelyek lényegi 

befolyással lehetnek a célkitűzésekre, tudjon válaszolni oly módon, hogy lehetőség 

szerint elősegítse a szervezet eredeti céljainak, elérhetőségének, teljesítésének 

valószínűségét, s ezzel egy időben minimálisra csökkentse az ezt veszélyeztető 

tényezők bekövetkeztének esélyét, lehetséges hatását. Ezt kockázatkezeléssel érheti el 

az intézmény. 

 
 

A kockázatok elsődleges okai – együtt vagy külön-külön – az alábbiak lehetnek: 

 véletlenszerű események, 

 hiányos ismeret, vagy információ, 

 ellenőrzés hiánya és/vagy az ellenőrzések gyengesége a szervezetben. 

A kockázatkezelés folyamata 
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kockázatok hierarchiája 

A szervezet felépítését és működését tekintve 3 jól elkülöníthető szinten jelentkezhetnek 

kockázatok Ezek nem kezelhetők külön-külön a többi szint figyelembe vétele nélkül. A 

kockázatkezelés folyamata a stratégiai, program és operatív szinteken összehangolva és 

egységesítve kell, hogy működjön. Ilyen módon a kockázatkezelési stratégia a vezetői 

szintről kiindulva beépülhet a szervezet mindennapi tevékenységeibe. 

A kockázatok hierarchiáját a következő ábra szemlélteti: 

Bizonytalanságok 

Stratégiai döntések stratégiai 

 szint 

A stratégiát intézkedésekké program 

alakító döntések szint 

 

A megvalósításhoz szükséges projekt, és működési 

döntések szint 

 
 

A kockázatkezelés állandó, ciklikus folyamat, amely az alábbi lépéseket tartalmazza: 

 a kockázatok felmérése, 

 a kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas keretek meghatározása, 

 a kockázatok értékelése, 

 az elfogadható kockázati szint meghatározása (szervezet vagy vezetés számára), 

 a kockázatokhoz kapcsolódó lehetséges reakciók azonosítása, 

 a kockázatokra adható válaszok megvalósíthatóságának mérlegelése, 

meggyőződés a tervezett válaszintézkedések hatékonyságáról, gazdaságosságáról, 

 a válaszintézkedés “beépítése” és a kialakított keret rendszeres felülvizsgálata. 
 

 Az intézményvezető feljegyzést küld a vezetőség és a szervezet minden tagjának, 

a folyamatot megindítja. 

 

 A kockázat kezelésére vonatkozó dokumentum szétküldése. 

 

 Csapatmunka a kockázatkezelés különböző szintjein. 

 

 

1.4.1. A kockázatok felmérése 
 

A kockázatfelmérés célja a kockázatok megállapítása és jelentőségük szerinti sorba 

állítása annak alapján, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési 
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valószínűsége, és azok milyen hatással lehetnek az intézményre, ha valóban 

felmerülnek. 
 

Az intézményvezető évről évre köteles meghatározni és aktualizálni az intézmény előtt 

álló rövid és középtávú prioritásokat, célkitűzéseket és feladatterveket.  Ezeket a 

célokat, célkitűzéseket az éves tervben kell rögzíteni.  

 

Az éves munkaterv elkészítését átfogó kockázatfelméréssel kell összekötni, a 

feladatokat egy időben kell végrehajtani.  

 

1.4.2. A kockázat azonosítása és az azonosításra alkalmas módszerek meghatározása 
 

A kockázat azonosítás célja annak megállapítása, hogy melyek a Türr István Múzeum 

gazdálkodási célkitűzéseit veszélyeztető kockázatok. 

A Kovács Zita múzeumigazgató évente köteles meghatározni és aktualizálni az egység 

előtt álló rövid és középtávú prioritásokat, célkitűzéseket és feladatokat. Ezeket a célokat, 

célkitűzéseket az éves tervben kell rögzíteni. 

A kockázatok beazonosításának folyamatához a fő célkitűzéseket a gazdasági szervezet 

részére a Türr István Múzeumra vonatkozó jogszabályok, a stratégiai célkitűzések és az 

éves feladatterv figyelembe vételével Kovács Zita múzeumigazgató határozza meg. 

Kezdve a legmagasabb szintű célokkal lefelé, egészen a napi működés céljainak szintjéig.  

A könnyebb kezelhetőség érdekében a fő célkitűzések száma legfeljebb tíz lehet. 

Az éves terv elkészítését kockázat felméréssel kell összekötni, a feladatokat egy időben 

kell végre hajtani. 

A kockázatok beazonosításának a Türr István Múzeum alkalmazott módszere a 

kockázatvizsgálat. 

A kockázatvizsgálat a gazdasági szervezet dolgozóiból kialakított munkacsoport feladata. 

A csoport munkájának eredménye a kockázati térkép. 

Cél: a kockázatok megállapítása és jelentőségük szerinti sorba állítása annak alapján, 

hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési valószínűsége, s azok milyen hatással 

lehetnek az intézményre, ha valóban felmerülnek. 

 

Fel kell mérni az intézmény összes tevékenységének kapcsolatát a fő célkitűzésekkel, és 

meghatározni a kapcsolódó kockázatokat, majd kialakítani a kockázati térképet. 

A kialakított kockázati térképet elemezni kell, milyen szintűnek minősíthető a kockázat. 

A kockázatkezelés akkor a leghatékonyabb, ha Kovács Zita múzeumigazgató kijelöli az 

adott kockázatok folyamatgazdáit, általában saját felelősség körükön belül. A feladat és 

hatáskört a szabályzat, a munkaköri leírások, vezetői utasítás, eljárásrend tartalmazhatja.  

A kockázatok beazonosításának folyamatában továbbá különös figyelmet kell fordítani az 

alábbi szempontokra: 

- Kerülni kell az olyan megfogalmazást, ami tulajdonképpen a célkitűzés el nem érését 

fejezi ki. 

- Kockázatok azonosításánál, nem annak hatását, hanem magát a kockázatot kell 

meghatározni. 

- Nem kell meghatározni a szervezet célkitűzéseit nem érintő kockázati tényezőket. 
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A kockázatfelmérés során a kockázatok megállapítása és jelentőségük szerinti sorba 

állítása annak alapján történik, hogy mekkora az egyes kockázatok bekövetkezési 

valószínűsége, és azok milyen hatással lehetnek a szervre, ha valóban felmerülnek. 

A várható kockázatok teljes körének összegyűjtését követően az egyes kockázatokat a 

valószínűsége és a szervre gyakorolt hatása alapján, térképen kell ábrázolni 

 

 

 

 
 

 

A jobb felső negyedben azonosított kockázatok a legjelentősebb kockázatok, a bal alsó 

negyed kockázatai a legkisebb szintűnek minősíthetők. A bal felső és a jobb alsó 

negyed kockázatai mérsékeltnek minősíthetők. 
 

A kockázati önértékelés során a szervezet valamennyi területén dolgozó munkatárs 

részt vesz a tevékenységek kockázati szempontú vizsgálatában.  

Ez többféle módon történhet: 

 kérdőívek segítségével, 

 interjúk, vagy 

 tapasztalt szakértők által levezényelt munkamegbeszélések során. 

 

                 a l a c s o n y                   m a g a s 

 

bekövetkezés valószínűsége 

 

Tűréshatár feletti hatás, 

alacsony valószínűség 

HELYREÁLLÍTÓ 

KONTROLL 

Időszakos megfigyelés 

 

Tűréshatár feletti hatás, 

magas valószínűség 

MEGELŐZŐ 

KONTROLL 

Megelőzés, 

megszüntetés 

Tűréshatár alatti hatás, 

alacsony valószínűség 

FELTÁRÓ 

KONTROLL 

Eseti megfigyelés 

 

Tűréshatár alatti hatás, 

magas valószínűség 

RÁIRÁNYÍTÓ 

KONTROLL 

Folyamatos megfigyelés 
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Kockázati kategóriák 

 

 

A szervezet által beazonosított egyes kockázatok nem függetlenek egymástól. Bizonyos 

szempontok alapján különböző csoportokba, kategóriákba sorolhatók. Az alábbi táblázat 

bemutat néhány –intézményünket is érintő- kockázati kategóriát, forrásuk (külső, vagy 

saját tevékenységből eredő) szerint.  

 

 
 

KÜLSŐ KOCKÁZATOK  

Infrastrukturális Az infrastruktúra elégtelensége vagy hibája megakadályozhatja 

a normális működést. 

Jogi és szabályozási A jogszabályok és egyéb szabályok korlátozhatják a kívánt 

tevékenységek terjedelmét. A szabályozások nem megfelelő 

megkötéseket tartalmazhatnak. 

Elemi csapások Tűz, árvíz vagy egyéb elemi csapások hatással lehetnek a kívánt 

tevékenység elvégzésének képességére.  

PÉNZÜGYI 

KOCKÁZATOK 

 

Költségvetési A kívánt tevékenység ellátására nem elég a rendelkezésre álló 

forrás. A források kezelése nem ellenőrizhető közvetlenül.  

Csalás vagy lopás Eszközvesztés. A források nem elegendőek a kívánt megelőző 

intézkedésre. 

Biztosítási Nem lehet a megfelelő biztosítást megszerezni elfogadható 

költségen. A biztosítás elmulasztása. 

Felelősségvállalási A szervezetre mások cselekedete negatív hatást gyakorol, és a 

szervezet jogosult kártérítést követelni. 

TEVÉKENYSÉGI 

KOCKÁZATOK 

 

Működési Elérhetetlen/megoldhatatlan célkitűzések. A célok csak részben 

valósulnak meg.  

Információs A döntéshozatalhoz nem megfelelő információ a szükségesnél 

kevesebb ismeretre alapozott döntést eredményez. 

Kockázat-átviteli Az átadható kockázatok megtartása, illetve azok rossz áron 

történő átadása. 

EMBERI ERŐFORRÁS 

KOCKÁZATOK 

 

Személyzeti A hatékony működést korlátozza, vagy teljesen ellehetetleníti a 

szükséges számú, megfelelő képesítésű személyi állomány 

hiánya. 
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Egészség és biztonsági Ha az alkalmazottak jó közérzetének igénye elkerüli a figyelmet, 

a munkatársak nem tudják teljesíteni feladataikat. 

 

Az intézmény a kockázatazonosítás során a kockázatvizsgálat módszerét alkalmazza.  

A kockázatvizsgálat során a szabályzat 9. számú mellékletét alkalmazzuk. 

 

 

 

 

 

1.4.3. A kockázatok értékelése 

 

A kockázatok értékelésének célja annak megállapítása, hogy a beazonosított kockázatok 

milyen mértékben befolyásolják a költségvetési szerv fő célkitűzéseit. 

 

Az értékelés során meg kell határozni a feltárt kockázati tényezők bekövetkezésének 

valószínűségét, illetve a költségvetési szervre gyakorolt hatásukat. 

Az értékelés eredményét táblázat vagy mátrix formában célszerű rögzíteni. 

A fő kockázati prioritások meghatározásához figyelembe kell venni intézményünk adott 

kockázattal szembeni tűrőképességét. 

 

Bizonyos típusú kockázatok számszerűsíthetők (számszakilag értékelhetők, ld. pénzügyi 

kockázatok). Más kockázatok értékelésére, mint pl. a hírnév, csak sokkal szubjektívebb 

értékmérés áll rendelkezésre.  

A kockázati kategóriák besorolási kereteinek kialakításánál az alábbi szempontokat 

vettük figyelembe: 

- Biztosítani kell, hogy az értékelés folyamata mind a kockázatok bekövetkezésének 

valószínűségét, mind azok hatását figyelembe vegye. 

- Az értékelés eredményeit olyan módon kell rögzíteni, hogy az megkönnyítse a 

kockázati prioritások meghatározását és a kockázatok folyamatos nyomon 

követését. 

- Az értékelés során szét kell választani a még kezdeti, nem kezelt, és a beavatkozás 

után visszamaradt kockázatokat. 

Eredendő és maradvány kockázat 

Az értékelés során már figyelemmel kell lennünk arra, hogy a kockázatokat hogyan 

dokumentáljuk, rögzítjük. A kockázatkezelés tulajdonképpen a kockázat 

bekövetkezésének valószínűségét, illetve a bekövetkezés esetén, annak a szervezetre 

gyakorolt hatását hivatott csökkenteni. Ebből az is kiderül, hogy az intézkedések után is 

megmaradhat egy bizonyos szintű kockázat. 

 - Ennek tükrében az eredendő kockázat alatt a beazonosított, de még nem kezelt 

kockázatot értjük, amelyre a szervezet a megfelelő módon fog majd reagálni. 

 - A maradvány kockázat ezzel szemben, a kockázat csökkentésére tett azonnali 

válaszlépések után még fennálló, olyan mértékű kockázati szint, ami lehetőség szerint, a 

szervezet kockázati tűréshatárán belül helyezkedik el. Azonnali lépések alatt a 

szervezeten belül működő belső kontrollt értjük. 
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A Kovács Zita múzeumigazgató feladata: 

a) a szervet fenyegető legnagyobb kockázatok beazonosítása, 

b) annak meghatározása, hogyan reagáljon a kockázatokra a szerv, 

c) a kockázatok rendszeres újraértékelése. 

 

Kiemelten nagy kockázatú tevékenységek esetében a Türr István Múzeum igazgatója 

intézkedik a terület/tevékenység ellenőrzéséről, folyamatos jelentést, beszámolót kér, 

helyszíni vizsgálatot tart, vagy felkéri a belső ellenőrzést vizsgálat elvégzésére. 

 

 

Az elfogadható kockázati szint meghatározása 

 

A feltárt kockázatokkal kapcsolatos reakciókat a múzeumigazgató által elviselhetőnek 

ítélt kockázati szint meghatározásával együtt kell eldönteni. Az elfogadhatónak tartott 

kockázati szint, az ún. kockázati tűréshatár. 

 

A megfelelő toleranciaszint kialakítása különböző nézőpontokból vizsgálható, annak 

függvényében, hogy a felmerült kockázat negatív, illetve pozitív hatású (ebben az 

esetben: lehetőség). 

- Negatív hatás, fenyegetettség esetén a tűréshatár, a kockázatnak való kitettség azon 

mértékét jelenti, amely még elfogadható, tolerálható. 

- Lehetőségek felmerülése esetén a tűréshatár azt fejezi ki, hogy maximum milyen 

mértékű kockázatot hajlandó elvállalni a szervezet a lehetőség kiaknázása érdekében. 

Mindkét fenti esetben a kockázati tűréshatár olyan határértékeket jelent, amelyek 

egyértelműen meghatározzák a szervezet minden dolgozója számára, hogy maximálisan 

mekkora mértékű kockázatot vállalhatnak a szervezet egyes tevékenységei kapcsán. 

A kockázati térkép jobb felső negyedében azonosított kockázatok a magas, a bal alsó 

negyed kockázatai alacsony szintűek. A bal felső és a jobb alsó negyed kockázatai 

közepesnek minősíthetők. 

 

Az elviselhető kockázati szinteket számszerűsíteni kell.  

 
Kockázati reakciók 

 

A négy alapvető kockázatkezelési stratégia az alábbi lehet: 

Kockázati tűréshatár H
at

ás
 

Valószínűség 
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 A kockázat elviselése 

Ez előfordulhat akkor, ha a szervezet kialakult működési rendje olyan, hogy napi 

működése során minden beavatkozás nélkül automatikusan kezeli a felmerülő 

kockázatot, ezért nincs szükség külön beavatkozásra. 

Az is előfordulhat, hogy a szervezet azonosította és felmérte a kockázatot, de nincs 

lehetősége annak kezelésére (pl. technikai akadályokba, időkorlátba vagy anyagi 

korlátba ütközik). 

Természetesen a kockázatkezelésnek ez a módja lehet tudatos vezetői döntés 

eredménye, amennyiben a kockázat elhárításának költsége magasabb az 

elhárításból eredő haszonnál. Válaszreakció helyett azonban ki lehet dolgozni egy 

tervet a kockázati tényező bekövetkezésének hatásai kezelésére. 

 A Kockázat kezelése 

A legtöbb kockázat esetében ezt alkalmazzuk, mert kockázatos állami 

tevékenységek (folyamatok) legtöbb esetben nem szüntethetők meg és nem 

háríthatók át. A kockázat csökkentése általánosan a belső kontrollrendszer célja és 

feladata. 

A kockázat csökkentése azt jelenti, hogy a kockázatkezelési mátrixban jobbról 

balra toljuk el az adott kockázati pont elhelyezkedését. Tehát a bekövetkezésének 

valószínűségét csökkentjük, miközben a bekövetkezéskor elért hatás nagysága 

nem változik. 

A „4 szem elve” például hatékony módszer a kockázat csökkentésére. 

Segítségével a szervezet csökkentheti annak kockázatát, hogy például egy 

kifizetési bizonylaton történt elírásnak közvetlen anyagi következménye legyen, 

hiszen az elírásokat a bizonylatot ellenőrző személy, az esetek nagy százalékában 

javítja. Ez a módszer nem szünteti meg teljesen a kockázatot, és bekövetkezés 

esetén a működésre gyakorolt hatást sem csökkenti, csak a bekövetkezés 

valószínűségét. 

 A kockázat átadása 

Ebben az esetben a kockázat bekövetkezésének valószínűsége nem csökken, 

hatása nem változik, azonban a kockázatviselő személye módosul. Tipikus példa 

lehet rá biztosítás kötése, bár ebben az esetben felmerül a kérdés, hogy a 

biztosítási összeg mit foglaljon magában, hiszen az egyszerű kármentesítés nem 

feltétlenül csökkenti az esemény bekövetkezése miatt történt esetleges reputáció-

vesztést.  

 A kockázatos tevékenység befejezése 

Egyes kockázatok nem csökkenthetők elfogadható szintre, csak megszüntethetők 

az adott tevékenység megszüntetésével.  

 

Kihasználni a lehetőséget 

Ez a fentiekkel ellentétben nem egy alternatíva a kockázatok kezelésére, hanem 

sokkal inkább egy lehetőség, amelyet érdemes figyelembe venni akár elfogadjuk, akár 

áthárítjuk, akár kezeljük a kockázatot. Két aspektusa a kockázatmérséklés pozitív 
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hatásainak kiaknázása, és a kedvező körülmények kiaknázása. Például az újonnan 

felmerülő kockázatnak lehetnek szervezeti megújulási lehetőséget feltáró mozzanatai. 

A kockázatkezelés módjai 

Amennyiben a kockázat kezelésére kerül sor, az a további négy különböző típusú kontroll 

tevékenységen keresztül valósítható meg: 

 Megelőző kontrollok 

Ezek a kontrollok korlátozzák egy nem kívánt következménnyel járó kockázat 

realizálódásának lehetőségét. A szervezeten belül működő belső kontrollok többsége 

ehhez a kategóriához tartozik. Példa lehet az ilyen jellegű kontrollra bizonyos 

feladatok szétválasztása. Például az a személy, aki a számlák kifizetését hagyja jóvá, 

különbözik attól, aki az árut, vagy szolgáltatást megrendeli – ilyen módon 

megakadályozható, hogy valaki közpénzen saját hasznára tevékenykedjen. 

 vagy  

Megfelelően képzett, felkészült és a sajtóval való kapcsolattartásra felhatalmazott 

személy kijelölése megelőzi a veszélyét annak, hogy nem megfelelő nyilatkozat 

jelenik meg az intézményről a médiában. 

 Korrekciós kontrollok 

Ezek a kontrollok a realizálódott, nem kívánt kockázat következményeit korrigálják, 

úgy, hogy kisegítő megoldást nyújtanak a kár vagy veszteség csökkentésére. Példa 

lehet rá olyan szerződési feltételek kikötése, amelyek védik a feleket esetleges 

veszteség esetén. Fontos eleme eshetőségi tervek kidolgozása, amellyel a szervezet 

működésének folytonosságát tudja biztosítani negatív hatásokkal, veszteséggel járó 

esemény bekövetkezése esetén. 

 Iránymutató kontrollok 

Ezek a kontrollok egy bizonyos, kívánt következmény elérését biztosítják. Általában 

egy tevékenység vagy tevékenységcsoport konkrét lépéseit, időbeni ütemezésüket 

tartalmazzák. Hasznos lehet a szervezet korábbi, hasonló tevékenységekből nyert 

tapasztalatainak beépítése az ilyen jellegű kontrollokba, amely ugyancsak 

biztosítékként szolgálhat a kívánt cél eléréséhez. Példái lehetnek az eljárásrendek, 

vagy előírások, vezetői utasítások. 

 Felderítő kontrollok 

Ezek a kontrollok azt a célt szolgálják, hogy fényt derítsenek olyan esetekre, amikor 

nem kívánt események következtek be. Mivel csak az esemény bekövetkezése után 

fejtik ki hatásukat, ezért csak abban az esetben használhatók, amennyiben lehetőség 

van a kár, vagy veszteség elfogadására. Példái lehetnek pénztárellenőrzések (voltak-e, 

engedély nélküli kifizetések), vagy projektek megvalósításáról szóló áttekintések, 

monitoring jelentések (projektek tapasztalatai, amelyek a későbbiekben is 

felhasználhatók). 

 

Bármelyik típusú kontrollt is alkalmazzuk, fontos, hogy az arányban legyen a 

kockázat mértékével. A legszélsőségesebb kockázatoktól eltekintve (úgymint emberi 
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élet veszélyeztetése) általában elég, ha a kontrollok egy ésszerű biztosítékot 

szolgáltatnak arra, hogy a kockázat mértékét a szervezet tűréshatárán belülre 

szorítják. Minden kontroll tevékenységnek megvannak a maga költségei és lényeges, 

hogy ezek ne haladják meg a kockázat bekövetkezésének megakadályozásából 

származó haszon mértékét. A kontrollok célja sokkal inkább a kockázat mértékének 

visszaszorítása, mintsem teljes megszüntetése. 

Beépítés és felülvizsgálat 

 

Fontos, hogy a kockázatkezelés beépüljön a mindennapi tevékenységek közé, és ne 

elkülönült – csak időszakos – feladattá váljon. 

A kockázatkezelési tevékenység fontos tulajdonsága a folyamatos és rendszeres 

felülvizsgálat, azért meg kell győződni arról, hogy az intézmény kockázati környezete 

változott-e, vagy sem. 

A kockázatkezelési tevékenységet a döntés előkészítésénél kell megkezdeni. 

A kockázati környezet állandó változását is figyelembe véve a költségvetési év során 

folyamatosan nyomon kell követni a folyamatokat, frissíteni a megállapításokat, illetve 

ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait. 

A kockázatok felülvizsgálatának eszközei és felelősei 

A felülvizsgálat eszközei hasonlóak a kockázat beazonosításánál használhatókkal. Az 

előírt ellenőrzési nyomvonal és a szabálytalanságok kezelésére vonatkozó belső 

szabályozások is ide sorolhatók, egyrészt, mint a felülvizsgálat alanyai (megfelelőség, 

naprakészség), másrészt, mint a felülvizsgálatban viszonyítási alapul jól felhasználható 

követelmény-gyűjtemények.  

 

1.4.5. A kockázatokra adható válaszok, kockázat-nyilvántartás 

 

Az intézmény kialakítja sajátosságainak megfelelően az intézményi kockázat-

nyilvántartást. 
 

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell minden kockázatra kiterjedően  

 a bekövetkezés valószínűségét,  

 az esetleg felmerülő kár mértékét,  

 a kockázat kezelésére javasolt intézkedést,  

 a felelős munkatárs nevét, 

 azt, hogy vannak-e olyan folyamatba épített ellenőrzések, eljárások, 

amelyek biztosítják, hogy a szervezet célkitűzései teljesüljenek,  

 illetve, ha a folyamatba épített ellenőrzések, eljárások nem elégségesek, mit 

tesz az intézmény az adott konkrét területen. 

A kockázatkezelési eseteket az intézményvezető elemzi és szükség esetén javaslatot 

tesz az egyes tevékenységek szabályozásának korszerűsítésére. 
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1.5. A kockázatkezelés időtartama 

 

A kockázatkezelés tevékenységét a döntés előkészítésnél, a költségvetési tervezés első 

szakaszaiban kell megkezdeni. 

 

A költségvetési év során folyamatosan nyomon kell követnie a folyamatokat, 

frissítenie a megállapításait, illetve ellenőrizni a megtett intézkedések hatásait a 

kockázatok folyamatos változásával. 

 

1.6. Az elsőszintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer működése során végzendő 

kockázatelemzési feladatok figyelemmel az Áht.- ban definiált fogalmakra 

 

1.6.1. Szabályozottság  

 

Kockázatelemzés segítségével fel kell tárni azokat a területeket, melyek szabályozása 

szükséges  

 az intézmény, működési, szervezeti sajátosságai, illetve az ellátott feladatok 

sajátossága miatt,   

 szabályozását gyakran felül kell vizsgálni, mivel a kockázati tényező jelentős,  

 szabályozását előtérbe kell helyezni, mivel meghatározó az intézmény 

tevékenysége számára. 

 

1.6.2. Szabályosság  

 

A kockázatkezelés eszközét felhasználva fel kell hívni a nagy kockázatot rejtő 

feladatok ellátásánál közreműködő dolgozók, illetve tevékenységek 

folyamatgazdáinak figyelmét a szabályzatok, illetve azok egyes elemeinek betartására. 

 

1.6.3. Gazdaságosság  

 

A kockázatelemzés során fel kell tárni  

 az előirányzatok felhasználása körében azokat az előirányzatokat, melyek 

gazdaságosság tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik. 

 a vagyongazdálkodás területét rendszeresen vizsgálni kell annak 

gazdaságossága szempontjából.  

 

A kockázatelemzés eszközét felhasználva meg kell keresni az előirányzatok 

felhasználása körében azokat az előirányzatokat, melyek a hatékonyság tekintetében a 

legnagyobb kockázatot rejtik. 

A hatékonyság javítása érdekében számításokkal alátámasztott javaslatokat kell 

megfogalmazni. 

 

1.6.4. Eredményesség 

 

A kockázatelemzés eszközeit felhasználva meg kell keresni az előirányzatok 

felhasználása körében azokat az előirányzatokat, melyek az eredményesség 

tekintetében a legnagyobb kockázatot rejtik. 
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Az eredményesség javítása érdekében számításokkal, egyéb felmérésekkel 

alátámasztott javaslatokat kell megfogalmazni. 

 

 

 

III. 

 

KONTROLLTEVÉKENYSÉGEK - FEUVE 

 

1. Kontrolltevékenységek 

 

Bkkr. 8. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezeten belül 

kontrolltevékenységeket kialakítani, melyek biztosítják a kockázatok kezelését, 

hozzájárulnak a szervezet céljainak eléréséhez. 

 

A költségvetési szerv vezetője köteles a szervezet belső szabályzataiban az alábbiakat 

szabályozni: 

 engedélyezési és jóváhagyási eljárások, 

 az információkhoz való hozzáférés, 

 fizikai kontrollok (hozzáférés az eszközökhöz) 

 beszámolási eljárások. 

 

A kontrolltevékenységek azok az elvek és eljárások, amelyeket a kockázatok 

meghatározása és a szervezet céljainak elérése érdekében alakítanak ki. Ahhoz, 

hogy a kontrolltevékenységek hatékonyak legyenek, megfelelőnek, az adott 

időszakra vonatkozó tervnek megfelelően funkciójukat tekintve 

következetesnek, valamint költség-hatékonynak, átfogónak, ésszerűnek, 

továbbá közvetlenül a kontroll célokra vonatkozónak kell lenniük. 

 

A kontrolltevékenységek jelen vannak az egész szervezetben, annak minden 

szintjén. Magukban foglalják a különböző megelőző és feltáró kontrollok egész 

sorát, mint: 

 az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat; 

 a feladat- és felelősségi körök elhatárolását; 

 a forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférés kontrollját; 

 az igazolást; 

 az egyeztetéseket; 
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 a működési teljesítmény vizsgálatát; 

 a műveletek, folyamatok, tevékenységek vizsgálatát; 

 a felügyeletet (feladatkijelölést, engedélyezést, felülvizsgálatot és 

jóváhagyást (útmutatást és képzést). 

 

A szervezetnek megfelelő egyensúlyt kell biztosítania a megelőző és feltáró 

kontrolltevékenységek között. 

A célok elérése érdekében a kontrolltevékenységekhez szükségszerűen 

helyrehozó műveleteknek kell kapcsolódnia. 

 

 

 

 

1.1. Engedélyezési és jóváhagyási eljárások 

 

A tranzakciók és események engedélyezését és végrehajtását az egyes 

személyek, csak felhatalmazottságuk keretein belül teljesíthetik. Az 

engedélyezés a fő eszköz annak biztosítására, hogy csak a vezetés 

szándékának megfelelő, indokolt tranzakciókat és eseményeket 

kezdeményezzenek.  

 

Az engedélyezési feltételeknek való megfelelés azt jelenti, hogy az 

alkalmazottak az utasításoknak és a vezetés, vagy a jogszabályok által szabott 

korlátozásoknak megfelelően cselekszenek. 

 

1.2. A feladatkörök elhatárolása (engedélyezés, feldolgozás, nyilvántartásba vétel, 

felülvizsgálat) 

 

A hiba, vagy hibás műveletek kockázatának, valamint annak a kockázatnak a 

csökkentése, hogy az ilyen problémákat nem észlelik, nem valósítható meg az 

események minden fontos szakaszának egyetlen személy általi kontrolljának 

segítségével. A feladatkörök, és a felelősségek több személyre történő 

felosztása biztosítja a hatékony és kiegyensúlyozott kontrollt. 
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Az ezzel kapcsolatos fő feladatkörök keretébe tartozik a tranzakciók 

kezdeményezésének és nyilvántartásba vételének engedélyezése, a 

feldolgozás, a felülvizsgálat, vagy a tranzakciók ellenőrzése.  

 

1.3. A forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférés kontrolljai 

 

A forrásokhoz és nyilvántartásokhoz való hozzáférést korlátozni kell az arra 

felhatalmazott személyekre, akik egyben elszámolási kötelezettséggel 

tartoznak a források megőrzéséért és/vagy felhasználásáért.  

 

A megőrzéssel kapcsolatos elszámolás bizonyítékaként szolgálnak az átvételi 

elismervények, nyugták, leltározási listák, vagy más nyilvántartások a 

megőrzésbe adásról, illetve a megőrzési kötelezettség átadásáról. 

 

A forrásokhoz való hozzáférés korlátozása csökkenti a felhatalmazás nélküli 

használat, vagy a költségvetési veszteségek lehetőségét, és elősegíti a vezetés 

utasításainak végrehajtását.  

A korlátozás foka a forrás sebezhetőségétől és az eltulajdonítás, vagy 

rendeltetés ellenes használat kockázatától függ, és ezeket időnként ki kell 

értékelni. 

A vagyontárgy sebezhetőségének értékelése során az értékét, 

hordozhatóságát, kicserélhetőségét kell mérlegelni. 

 

1.4. Igazolások 

 

A gazdasági eseményeket, folyamatokat igazolni kell. (szakmai teljesítés 

igazolása)  

 

A Gazdálkodási szabályzatban kerül meghatározásra a szakmai teljesítés 

igazolásának szabályai.  

 

 

1.5. Egyeztetések 
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A nyilvántartásokat rendszeresen egyeztetni kell a megfelelő 

dokumentumokkal.  

A szervezet Számlarendje részletesen tartalmazza a gazdálkodás során 

szükséges egyeztetési feladatokat. 

 

1.6. A működési teljesítmény vizsgálata 

 

A működési teljesítményt rendszeresen, meghatározott normákkal 

(standardokkal) összevetve rendszeresen értékelni kell a hatékonyság és 

eredményesség szempontjából. 

Ha a teljesítményvizsgálat megállapítja, hogy az aktuális teljesítés nem felel 

meg a meghatározott céloknak, vagy normáknak (standardoknak), a célok 

elérésére létrehozott folyamatokat és tevékenységeket meg kell vizsgálni a 

szükséges javítások meghatározása céljából. 

 

1.7. A műveletek, folyamatok és tevékenységek felülvizsgálata 

 

A műveleteket, folyamatokat és tevékenységeket időnként felül kell vizsgálni 

annak biztosítása érdekében, hogy megfeleljenek a hatályban lévő 

szabályozásoknak, irányítási elveknek, eljárásrendeknek és más 

követelményeknek. A szervezet tevékenységeinek az ilyen típusú 

felülvizsgálatát világosan meg kell különböztetni a belső kontroll 

monitoringjától, amelyet a V. fejezet tárgyal. 

 

1.8. Felügyelet (feladatkör meghatározás, felülvizsgálat és jóváhagyás, útmutatás és 

képzés) 

 

A hozzáértő felügyelet segítséget nyújt a kontroll célok eléréséhez. Egy 

dolgozó feladatkörének meghatározása, munkájának felülvizsgálata és 

jóváhagyása felöleli a következőket: 

 A dolgozói állomány minden egyes tagja feladatkörének, felelősségének és 

elszámolási (számadási) kötelezettségének világos meghatározása és 

tudomására hozatala; 

 Minden dolgozó munkavégzésének időszakonkénti felülvizsgálata a 

szükséges mértékben; 
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 Az elvégzett munka jóváhagyása (igazolása) a kritikus pontokon, annak 

biztosítása érdekében, hogy az a szándékolt irányban történjen. 

 

A munka kiosztása (feladat- és felelősségi körök delegálása) a felügyeletet 

ellátó személy által nem csökkentheti a felügyelő személy elszámolási 

kötelezettségét ezekért a feladat- és felelősségi körökért.  

A felügyeletet ellátó személyeknek emellett biztosítania kell az alkalmazottak 

számára a szükséges útmutatást és a továbbképzést, hogy csökkentse a hibák, 

veszteségek, rossz műveletek lehetőségét, és biztosítsa, hogy a dolgozók 

megismerjék, megértsék és végrehajtsák a vezetés utasításait. 

 

 

 

 

2. A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés rendszere (FEUVE) 

Bkkr. 8. § (2) A költségvetési szerv vezetője köteles a kontrolltevékenység részeként 

minden tevékenységre vonatkozóan biztosítani a folyamatba épített, előzetes, utólagos és 

vezetői ellenőrzést (FEUVE), különösen az alábbiak vonatkozásában: 

a) a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítése (ideértve a költségvetési tervezés, a 

kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a támogatásokkal való elszámolás, a 

szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is), 

b) a pénzügyi kihatású döntések célszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és 

eredményességi szempontú megalapozottsága, 

c) a költségvetési gazdálkodás során az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzés, a 

pénzügyi döntések szabályszerűségi szempontból történő jóváhagyása, illetve 

ellenjegyzése, 

d) a gazdasági események elszámolása (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

könyvvezetés és beszámolás) kontrollja. 

(3) Az (2) bekezdés a), c) és d) pontjában felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítése 

a munkaköri leírások révén biztosítottak. 

 (4) A költségvetési szerv vezetője köteles a költségvetési szerv belső szabályzataiban a 

felelősségi körök meghatározásával legalább az alábbiakat szabályozni: 

a) engedélyezési, jóváhagyási és kontrolleljárások, 

b) a dokumentumokhoz és információkhoz való hozzáférés, 
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c) beszámolási eljárások. 

A folyamatba épített, előzetes utólagos és vezetői ellenőrzés (továbbiakban FEUVE) a 

Türr István Múzeum gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű 

pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszer. Ennek létrehozásáért, működtetéséért és 

fejlesztéséért Kovács Zita múzeumigazgató és Butterer Péter irodavezető felelős, az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók figyelembe 

vételével. Köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani és működtetni a 

szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források szabályszerű, 

szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását 

 
 

2.1. A FEUVE rendszer működésének célja, tartalma 

 

A FEUVE rendszer tartalmazza mindazon elveket, eljárásokat, melyek alapján a 

költségvetési szerv érvényesíti a feladatai ellátására szolgáló előirányzatokkal, 

létszámmal és a vagyonnal való szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes 

gazdálkodás követelményeit. 
 

A folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés a szervezeten belül a 

gazdálkodásért felelős szervezeti egység által folytatott első szintű pénzügyi 

irányítási és ellenőrzési rendszer, amelynek létrehozásáért, működtetéséért és 

fejlesztéséért a költségvetési szerv vezetője felelős. 

  

2.2. Az első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok a FEUVE rendszerében  

 

Az első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési feladatok magukban foglalják: 

 a pénzügyi döntések dokumentumainak elkészítését (ideértve a költségvetési 

tervezés, a kötelezettségvállalások, a szerződések, a kifizetések, a 

szabálytalanság miatti visszafizettetések dokumentumait is), 

 az előzetes és utólagos pénzügyi ellenőrzést, a pénzügyi döntések 

szabályszerűségi és szabályozottság szempontból történő jóváhagyását, illetve 

ellenjegyzését, 

 a gazdasági események elszámolását (a hatályos jogszabályoknak megfelelő 

könyvvezetés és beszámolás). 

Biztosítani kell a felsorolt tevékenységek feladatköri elkülönítését.  

Az első szintű pénzügyi irányítási és ellenőrzési rendszernek biztosítania kell, hogy 

 a költségvetési szerv valamennyi, gazdálkodással kapcsolatos tevékenysége és 

célja összhangban legyen a szabályszerűség, szabályozottság és megbízható 

gazdálkodás elveivel, 

 az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodásban ne kerüljön sor pazarlásra, 

visszaélésre, rendeltetésellenes felhasználásra, 

 megfelelő, pontos és naprakész információk álljanak rendelkezésre a 

költségvetési szerv gazdálkodásával kapcsolatosan, 

 a folyamatba épített, előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés harmonizációjára 

és összehangolására vonatkozó irányelvek végrehajtásra kerüljenek, 
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 a rendelkezésre álló eszközök és források a szabályszerűség, szabályozottság és 

megbízható gazdálkodás elveivel összhangban kerüljenek felhasználásra. 

 

A gazdasági szervezet szervezeti, irányítási és ellenőrzési rendjét segítik 

 

a) a Kovács Zita múzeumigazgató és Butterer Péter irodavezető által a hivatal dolgozói 

számára tartott megbeszélések, melyeken sor kerül az előző időszak elvégzett 

feladatainak áttekintésére, a mindenkori aktuális feladatok megbeszélésére, az esetleges 

hiányosságok okainak feltárására, a hiányosságok megszüntetésére. 

 

b) a folyamatba épített ellenőrzések (kontrollok) 

- kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, 

- érvényesítés, 

- utalványozás, utalványozás ellenjegyzése, 

- kontírozás, könyvelés, 

- kötelezettségvállalás nyilvántartása, ellenőrzése, 

- pénztárellenőrzés, 

- előirányzatok egyeztetése, (eredeti, módosított) 

- adatszolgáltatás ellenőrzése (különböző szintű beszámolók, tájékoztatók, 

kötelezően elrendelt adatszolgáltatások, stb.) 

 

c) előzetes, utólagos és vezetői ellenőrzés (kontroll) 

- a beérkező pénzügyi és számviteli bizonylatok, egyéb ügyiratok vezetői 

szignálása (előzetes) 

- a kimenő pénzügyi alapbizonylatok, egyéb ügyiratok kiadmányozása (utólagos) 

 

A gazdasági feladatok funkciók szerinti szétválasztását a gazdasági szervezet 

Ügyrendje tartalmazza. 
 

 

2.3. A FEUVE rendszerében alkalmazott fogalmak, valamint megvalósításukkal, 

működésükkel kapcsolatos feladatok, eljárás rendek 

 

Az intézmény vezetője köteles olyan szabályzatokat kiadni, folyamatokat kialakítani 

és működtetni a szervezeten belül, amelyek biztosítják a rendelkezésre álló források 

szabályszerű, szabályozott, gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználását. 

 

2.3.1. Szabályosság 

 

A szabályosság azt jelenti, hogy az adott költségvetési szerv vagy szervezeti egysége 

működése, tevékenysége megfelel-e a vonatkozó szabályoknak, előírásoknak. 

 

Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető 

feladata, hogy a költségvetési szerv dolgozói számára biztosítsa  

 a hatályos központi jogszabályok, és más kötelező szabályozások (pl. irányító 

szerv által kiadott) megismerhetőségét, 

 a belső szabályzatokhoz való hozzáférést. 
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A szabályosság érdekében a következő eljárásokat kell lefolytatni: 

Gondoskodni kell az intézményt közvetlenül érintő, a mindennapi tevékenységben 

alkalmazni szükséges valamennyi központi jogszabály, előírás, ajánlás 

hozzáférhetőségéről. 

A központi jogszabályok megfelelő alkalmazása érdekében biztosítani kell az adott 

területen dolgozók számára a továbbképzésen, értekezleten, konzultáción való 

részvételt, illetve egyéb szakmai anyagok, pl.: szakkönyvek, segédletek beszerzését, 

illetve az internetes honlapokhoz való hozzáférést. 

A belső szabályzatok kezelésének úgy kell történnie, hogy az érintettek számára 

könnyen hozzáférhető legyen. 

A belső szabályzatok kiadásakor, a régi szabályozások felülvizsgálatakor az érintett 

dolgozókat részletesen tájékoztatni kell az új végleges szabályokról.  
 

A központi előírások és a helyi szabályok betartását, azaz a szabályosságot a 

következő eszközökkel kell biztosítani: 

 előzetes vezetői ellenőrzéssel,  

 egymásra épülő, egymást ellenőrző folyamatok rendszerével, 

 utólagos vezetői ellenőrzéssel,  

 független belső ellenőrzéssel. 

 

A szabályosság területén az előzetes vezetői ellenőrzés legfontosabb eszköze a 

területen dolgozók, illetve a folyamatgazdák szabályozottságra vonatkozó 

ismereteinek megismerése megbeszélés, beszámoltatás stb. útján. 

 

A folyamatba épített ellenőrzés legfontosabb eszköze a szabályosság tekintetében az, 

hogy a szabályok kialakításánál ügyelnek arra, hogy adott tevékenység több 

részfolyamatból, feladatból álljon, s a folyamatokat, feladatokat ne ugyanaz a személy 

lássa el, s az adott feladatot ellátó személynek kötelező legyen az előző feladat 

elvégzésének ellenőrzése is. 

 

Az utólagos vezetői ellenőrzés eszköze a szabályosság vonatkozásában leginkább a 

szabályzatban foglaltak betartásának ellenőrzése beszámoltatással, dokumentumok 

áttekintésével, megbeszéléssel stb. 
 

A független belső ellenőrzés a szabályosság vonatkozásában a nagyobb kockázatot 

képviselő területeken gyakrabban ellenőrzi a szabályzatok betartását. 

 

2. 3.2. Szabályozottság 

 

A szabályozottság azt jelenti, hogy az intézmény szervezeti egységének működése, 

tevékenysége, illetve valamely tevékenységi folyamata, részfolyamata, 

alaptevékenységi körébe tartozó szakfeladata megfelelően szabályozott-e, a rögzített 

szabályok megfelelnek–e a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak, egyéb vezetői 

rendelkezéseknek.  

 

Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető 

feladata az, hogy gondoskodjon arról, hogy az intézmény 
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 mindig a hatályos jogszabályoknak, előírásoknak figyelembevételével lássa el 

belső szabályozási feladatait, ezekről a központi szabályokról tájékozott 

legyen, 

 a hatályos jogszabályok alapján kötelezően előírt belső szabályozási 

követelményeknek eleget tegyen, gondoskodjon a kialakított belső szabályok 

megismertetéséről, 

 a belső szabályozásnál figyelembe vételre kerüljenek a fenntartó által 

meghatározott útmutatások, célkitűzések is.  

 az intézmény helyi sajátosságait is figyelembe véve a szabályozandó területek 

feltárásra kerüljenek, a szabályzatok elkészítése során ennek megfelelően 

készítsék el a vonatkozó szabályzatokat. 
 

 

A belső szabályozás előtt, vagy azok felülvizsgálatakor előzetes konzultációt kell 

folytatni a területen dolgozókkal, illetve a területhez kapcsolódó tevékenységi 

folyamat folyamatgazdáival. 

Csak az előzetes tájékozódást követően lehet elkészíteni a szabályzat tervezetét, 

melyet véglegesítés előtt ismét meg kell beszélni az érintett dolgozókkal, illetve 

folyamatgazdákkal. 

 

A szabályozottság megfelelő minősége érdekében a szabályozottságot jogszabályi 

változás, vagy szervezeti módosulás esetén felül kell vizsgálni.  

 

A felülvizsgálatnál figyelembe kell venni a munkafolyamatba épített vezetői 

ellenőrzés tapasztalatait, a független belső ellenőrzés megállapításait, valamint az 

irányító szervi, illetve egyéb külső ellenőrzés észrevételeit is. 

 

2.3.3. Gazdaságosság 

 

A gazdaságosság egy adott tevékenység ellátásához felhasznált erőforrások 

költségének optimalizálását jelenti a megfelelő minőség biztosítása mellett. 

 

Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető 

feladata, hogy a feladatai ellátására szolgáló bevételi és kiadási előirányzatokkal, a 

létszám-előirányzattal, valamint a rendelkezésre álló vagyonnal úgy gazdálkodjon, 

hogy figyelembe vegye a gazdaságosság követelményeit. 

 

A gazdaságosság követelménye az, hogy adott feladat, tevékenység ellátásához 

felhasznált erőforrások költségei – a minőség fenntartása mellett – optimalizálva 

legyenek. 

 

A gazdaságosság biztosítása érdekében az intézmény vezetőjének az alábbi feladatokat 

kell elvégezni, az eljárás rendet kialakítani: 

 

Gazdaságossági számításokat kell végezni  

 a bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában, 

mivel nem tekinthető gazdaságosnak a kiadási előirányzatok felhasználása 

akkor, ha nem veszik figyelembe, hogy mikor, hol lehet a legkedvezőbb 

áron megszerezni a működéshez, feladatellátáshoz szükséges eszközöket, 
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készleteket, vásárolt szolgáltatásokat. Itt a központosított közbeszerzés miatt 

korlátozottak az intézmény feladatai, és lehetőségei. 

 a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében, mivel a létszám 

előirányzatok felhasználása akkor gazdaságos, ha a helyi körülmények 

figyelembe vételével a létszám szükségletet a legkevesebb költséggel oldják 

meg.  

 a vagyongazdálkodás során.  

 

2.3.4. Hatékonyság 

 

A hatékonyság egy adott tevékenység során előállított termékek, szolgáltatások és 

egyéb eredmények, valamint az előállításukhoz felhasznált források közötti kapcsolat. 

 

Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető 

feladata úgy gazdálkodni, hogy figyelembe vegye a hatékonyság követelményeit. 

 

A hatékonyság követelményeinek érvényesülnie kell a bevételi és kiadási 

előirányzatokkal, a létszám-előirányzattal, valamint a rendelkezésre álló vagyonnal 

való gazdálkodás során. 

 

A hatékonyság követelménye, hogy adott feladat, tevékenység során az ellátott feladat, 

nyújtott szolgáltatás, valamint ezek elvégzéséhez felhasznált források közötti 

kapcsolat megfelelő legyen. 

A tevékenység akkor hatékony, ha az intézmény a lehető legkevesebb tárgyi és 

munkaerő felhasználásával a lehető legtöbb, és legjobb minőségű feladatellátást végez.  

 

A hatékonyság biztosítása érdekében hatékonysági számításokat kell végezni az 

intézményvezetőnek  

 a bevételi és kiadási előirányzatok és azok felhasználása vonatkozásában, 

Vizsgálni kell, hogy a teljesített feladatellátás, illetve szolgáltatásnyújtás 

hogyan viszonyul az elvárásokhoz mennyiségben és minőségben. Vizsgálni 

kell, hogy a legjobb minőségű feladatellátás, illetve szolgáltatásnyújtás 

érdekében hogyan lehet a legkevesebb tárgyi eszközt igénybe venni, a 

legkevesebb készletbeszerzési kiadást teljesíteni, és a legkevesebb vásárolt 

szolgáltatást igénybe venni. 

 a létszám-előirányzatok felhasználása tekintetében, 

A létszám-előirányzatok felhasználása milyen hatással van a nyújtott 

szolgáltatások mennyiségére, annak lehetséges igénybevételére, valamint a 

létszám felhasználása hogyan hat a szolgáltatást igénybevevőkre.  

Az intézménynek vizsgálnia kell, hogy a minőség javítása, vagy legalább is 

szinten tartása mellett, minél több feladatot hogyan tud a legkevesebb 

létszám, illetve személyi juttatás előirányzat igénybevételével ellátni. 

 a vagyongazdálkodás során, 

A vagyongazdálkodás során a hatékonysági vizsgálat arra terjed ki, hogy a 

rendelkezésre álló vagyon megfelelően kihasznált-e. A feladatellátáshoz 

nem szükséges, illetve a nem megfelelően hasznosított vagyon nem 

eredményezi a költségvetési szerv hatékony működését. 
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2.3.5. Eredményesség 

 

Eredményesség egy adott tevékenység céljai megvalósításának mértéke, a tevékenység 

szándékolt és tényleges hatása közötti kapcsolat. 
 

Az első szintű pénzügyi és ellenőrzési feladatok ellátása során az intézményvezető 

feladata, hogy a gazdálkodás során vegye figyelembe az eredményesség elveit, 

követelményeit. 
 

Az eredményesség elveinek érvényesülnie kell kiadási előirányzatok, a létszám-

előirányzat felhasználása, valamint a rendelkezésre álló vagyonnal való gazdálkodás 

során. 
 

Az eredményesség a költségvetési szerv tevékenysége, nyújtott szolgáltatása 

megvalósításának mértéke, azaz a feladatellátás tervezett és tényleges teljesítése 

közötti kapcsolat. 
 

Az eredményesség azt mutatja, hogy a költségvetési szerv működése, feladatellátása, 

szolgáltatásnyújtása eléri-e a célját, s ha elérte, ott milyen hatást váltott ki.  

A költségvetési szerv adott tevékenysége, feladatellátása, szolgáltatásnyújtása akkor 

eredményes, ha azt az érdekeltek ténylegesen igénybe vették, s azzal elégedettek. 

 

 

IV. 

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNKIKÁCIÓ 

Bkkr. 9. § (1) A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és 

működtetni, melyek biztosítják, hogy a megfelelő információk a megfelelő időben 

eljutnak az illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. 

(2) Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell 

működtetni, hogy azok hatékonyak, megbízhatóak és pontosak legyenek, a beszámolási 

szintek, határidők és módok világosan meg legyenek határozva. 

 

1. Információs és kommunikációs rendszer 

 

A költségvetési szerv vezetője köteles olyan rendszereket kialakítani és működtetni, 

melyek biztosítják, hogy a meglévő információk a megfelelő időben eljutnak az 

illetékes szervezethez, szervezeti egységhez, illetve személyhez. 

 

Az információs rendszerek keretében a beszámolási rendszereket úgy kell működtetni, 

hogy az hatékony, megbízható és pontos legyen, a beszámolási szintek, határidők és 

módok világosan meg legyenek határozva. 

 

Az információ és kommunikáció nélkülözhetetlen az összes kontroll célok 

megvalósításához. 
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1.1. Információ 

 

A megbízható információ előfeltétele a tranzakciók és események azonnali 

nyilvántartásba vétele és megfelelő osztályozása.  

A vonatkozó információt azonosítani kell, meg kell szerezni és közölni kell 

abban a formában és időben, amely lehetővé teszi az alkalmazottak számára a 

belső kontrollal és más feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeik teljesítését 

(időbeni információ a megfelelő embereknek). Ezért a belső kontrollrendszert 

magát is, és az összes tranzakciókat és eseményeket is teljes mértékben 

dokumentálni kell. 

 

Az információs rendszerek olyan jelentéseket készítenek, amelyek mind 

pénzügyi, mind pedig nem pénzügyi információkat tartalmaznak. Ez teszi 

lehetővé a tevékenységek folytatását és kontrollját.  

Nemcsak a szervezeten belül generált adatokkal foglalkoznak, hanem a 

szervezeten kívüli eseményekkel, tevékenységekkel és feltételekkel is, amelyek 

a döntéshozatalhoz és jelentéskészítéshez (beszámoláshoz) szükségesek. 

A vezetés képességét a megfelelő döntések meghozatalára alapvetően 

befolyásolja az információ minősége, amely magában hordozza azt a 

követelményt, hogy az információnak megfelelőnek, időben rendelkezésre 

állónak, aktuálisnak, pontosnak és elérhetőnek kell lennie. 

Az információ és kommunikáció nélkülözhetetlen az összes kontroll célok 

megvalósításához. 

A szervezet teljesítményével kapcsolatos információ és kommunikáció ad 

lehetőséget a műveletek szabályszerűségének, etikusságának, 

gazdaságosságosságának, hatékonyságának és eredményességének 

értékelésére.  

Számos esetben bizonyos információt kell biztosítani, illetve közölni a 

törvényeknek, szabályozásoknak való megfelelés érdekében. 

Az információra a szervezet minden szintjén szükség van az eredményes 

kontroll és a szervezet céljainak elérése érdekében. Ezért meg kell határozni, 

meg kell szerezni a vonatkozó és megbízható információt, és olyan formában 
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és abban az időben kell az alkalmazottak tudomására hozni, hogy az lehetővé 

tegye a belső kontrollal kapcsolatos és más kötelezettségeik teljesítését.  

A megbízható és vonatkozó információ előfeltétele a tranzakciók és 

események azonnali, helyes nyilvántartásba vétele (rögzítése). 

Ezt alkalmazni kell a tranzakciók és események teljes folyamatára, beleértve 

azok kezdeményezését, engedélyezését, a feldolgozási folyamat minden 

lépését, és a végső osztályozást az összesítő nyilvántartásokban.  

Az azonnali könyvelést az összes dokumentáció napra készen tartása 

érdekében is el kell végezni a relevancia biztosítása érdekében. 

 

A szervezet Bizonylati rendje szabályozza a könyvelésben történő rögzítés 

rendjét. 

 

A tranzakciók és események megfelelő, helyes osztályozása ahhoz is 

szükséges, hogy a vezetés megbízható információhoz jusson. Ez az információ 

megszervezését, kategorizálását, megfelelő formájúvá alakítását jelenti, 

amelyből a jelentések, ütemtervek és pénzügyi beszámolók készülnek. 

Az információs rendszerek olyan jelentéseket készítenek, amelyek mind 

pénzügyi, mind nem pénzügyi, többek között megfeleléssel kapcsolatos 

információkat tartalmaznak, ez teszi lehetővé a tevékenységek folytatását és 

kontrollját. Nemcsak a szervezeten belül generált adatokkal foglalkoznak, 

hanem a szervezeten kívüli eseményekkel, tevékenységekkel és feltételekkel is, 

amelyek a döntéshozatalhoz és jelentéskészítéshez (beszámoláshoz) 

szükségesek. 

A vezetés képességét a megfelelő döntések meghozatalára alapvetően 

befolyásolja az információ minősége, amely magában hordozza azt a 

követelményt, hogy az információ legyen: 

 megfelelő (azt az információt adja, amire szükség van); 

 időben rendelkezésre álló (akkor biztosított, amikor szükség van rá); 

 aktuális (ez a legutolsó megszerezhető információ); 

 pontos (korrekt, hibátlan); és 

 elérhető (az érintett személyek könnyen hozzájuthatnak). 
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Az információ és a jelentéstétel, a belső kontrolltevékenységek és felelősségek, 

a hatékonyabb és eredményesebb monitoring megfelelő minősége 

biztosításának elősegítése érdekében magát a belső kontrollrendszert, 

valamint az összes tranzakciót és eseményt teljesen és világosan dokumentálni. 

Ennek a dokumentációnak naprakészen rendelkezésre kell állnia az ellenőrzés 

számára. 

 

1.2. Kommunikáció 

 

A hatékony kommunikáció lefelé, horizontálisan és felfelé vertikálisan irányuló 

információ áramoltatást jelent a szervezetben, annak minden részében és teljes 

struktúrájában. 

A szervezet minden alkalmazottjához el kell jutnia a vezetés világos 

üzeneteinek arról, hogy a kontroll iránti felelősségeket komolyan kell venni. 

 

Minden alkalmazottnak tisztában kell lennie saját szerepével a belső 

kontrollrendszerben, valamint azzal, hogy saját tevékenysége hogyan viszonyul 

mások munkájához. 

 

Hatékony kommunikációra van szükség a külső partnerekkel is. 

A kommunikáció kiindulópontja az információ, amelynek ki kell elégítenie az 

egyes csoportok, vagy személyek azon várakozását, hogy az információ tegye 

lehetővé feladatkörük eredményes végrehajtását. Hatékony kommunikációt 

kell biztosítani minden irányban, a szervezet minden egységében és a teljes 

struktúrában. 

 

Az egyik legkritikusabb kommunikációs csatorna a vezetés és az alkalmazottak 

közötti kommunikáció. A vezetésnek naprakész információval kell rendelkeznie 

a teljesítményekről, fejlődésről, kockázatokról és a belső kontroll működéséről, 

valamint más vonatkozó eseményekről és kérdésekről. A vezetésnek is közölnie 

kell az alkalmazottakkal, hogy milyen információra van szüksége, és 

biztosítania kell a visszacsatolást és az utasításokat. A vezetésnek specifikusan 
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és célzottan biztosítania kell a magatartással kapcsolatos elvárásokra 

vonatkozó kommunikációt is.  

A kommunikációnak rá kell irányítania a figyelmet a hatékony belső kontroll 

fontosságára és elválaszthatatlanságára minden tevékenységtől; a szervezet 

alkalmazottainak tudomására kell hozni a szervezet kockázatérzékenységét és 

kockázattűrő képességét, fel kell hívni az alkalmazottak figyelmét szerepükre 

és felelősségükre a belső kontroll elemeinek működtetése és támogatása 

vonatkozásában. 

 

Túl a belső kommunikáción a vezetésnek biztosítania kell a megfelelő 

eszközöket a külső partnerekkel való kommunikációhoz, mind az információk 

adása, mind az információk megszerzése tekintetében, mivel a külső 

kommunikáció olyan inputot biztosíthat, amely különösen nagy hatást 

gyakorolhat arra, hogy a szervezet milyen mértékben éri el céljait. 

 

A belső és külső kommunikáció révén megszerzett információ (input) alapján a 

vezetésnek végre kell hajtania a szükséges műveleteket, és időben 

gondoskodnia kell azok hatásának nyomon követéséről. 

 



V. 

 

MONITORING  

 

 

1.  A monitoring rendszer 

 

A költségvetési szerv köteles olyan monitoring rendszert működtetni, mely lehetővé 

teszi a szervezet tevékenységének, a célok megvalósításának nyomon követését. 

A belső kontrollrendszer teljesítmény-minőségének időnkénti kiértékeléséhez 

folyamatosan figyelemmel kell kísérni, és értékelni kell a rendszert. A kettő 

együtt alkotja a monitoringot. A monitoring, rutintevékenységek (folyamatos 

monitoring), vagy külön értékelések, illetve e kettő kombinációja révén valósul 

meg. 

 

A belső kontroll monitoring arra irányul, hogy biztosítsa a kontrolloknak a 

létrehozásuk szándékának megfelelő működését és a működés megfelelő 

módosítását a körülmények változása esetén.  

A monitoringnak értékelnie kell azt is, hogy vajon a szervezet feladatának 

teljesítése során a belső kontroll definiálása keretében meghatározott általános 

célok hogyan teljesülnek. 

 

Ezt a folyamatos monitoring, - a külön értékelések, és e két megközelítés 

kombinációja - valósítja meg annak biztosítása érdekében, hogy a belső 

kontroll folyamatos legyen a szervezet egészét és minden szintjét tekintve, és 

hogy a belső kontroll elérje az elvárt eredményeket. 

 

1.1. Folyamatos monitoring 

 

A belső kontroll folyamatos monitoringja lényegében beépül a szervezet 

normális, ismétlődő működési tevékenységeibe. Magába foglalja a vezetés 

rendszeres felügyelet ellátó tevékenységét, valamint más műveleteket, 

amelyeket az alkalmazottak hajtanak végre feladatkörük ellátása keretében. 
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A folyamatos monitoring tevékenységek kiterjednek az össze kontroll elemekre 

és magukba foglalják a szabályellenes, etikátlan, gazdaságtalan, nem hatékony 

és eredménytelen belső kontrollrendszer ellen irányuló műveleteket. 

 

A belső kontroll folyamatos monitoringja a szervezet normális, ismétlődő 

műveletei során történik meg. Végrehajtása folyamatosan, a történésekkel egy 

időben valósul meg. Dinamikusan reagál a változó feltételekre, ezért 

hatékonyabb, mint a külön elvégzett értékelések, és a helyrehozó intézkedések 

feltételezetten kisebb költségekkel járnak.  

Mivel a külön értékelésekre a tényeket követően kerül sor, a problémák 

feltárása, azonosítása sokszor gyorsabban megtörténik a folyamatos 

monitoring által. 

 

1.2. Külön értékelések 

 

A külön értékelések gyakorisága és hatóköre elsősorban a kockázatértékeléstől 

és a folyamatos monitoring tevékenységek hatásosságától függ. 

A külön értékelések a belső kontrollrendszer eredményességének 

kiértékelésére irányulnak és céljuk biztosítani, hogy a belső kontroll az előre 

meghatározott módszerekkel és eljárásokkal elérje a kívánt eredményeket. A 

belső kontroll hiányosságait jelenteni kell a vezetés megfelelő szintjének. 

A monitoring által biztosítani kell, hogy az ellenőrzési megállapítások és 

ajánlások megfelelően és azonnal végrehajtásra kerüljenek. 

 

A külön értékelések elvégzésének eldöntéséhez a szervezetnek mérlegelnie kell 

mind a külső, mind a belső eseményekből eredő változások jellegét és 

nagyságát, és a változásokkal összefüggő kockázatokat; a kockázatokra 

válaszokat kialakító alkalmazottak hozzáértését és tapasztaltságát és a 

vonatkozó kontrollokat, valamint a folyamatos monitoring eredményeit.  

A kontrollok külön értékeléseit hasznos lehet közvetlenül a kontrollok 

eredményességére koncentrálni egy meghatározott időszakban. A külön 

értékelések megvalósíthatóak önértékelés formájában, vagy a kontrollok 
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kialakításának felülvizsgálata és közvetlen tesztelése révén. A külön 

értékeléseket elvégezheti más külső szolgáltató, illetve belső ellenőr is. 

 

Általában a folyamatos monitoring és a külön értékelések egy bizonyos 

kombinációja elősegíti, hogy a belső kontroll hosszabb időn át megőrizze 

eredményességét. 

Minden eltérést, amelyet a folyamatos monitoring és a külön értékelések 

feltárnak, jelenteni kell annak a személynek, aki döntési pozícióban van a 

szükséges intézkedések megtétele tekintetében. Az „eltérés” fogalma magában 

foglalja az érzékelt potenciális, vagy tényleges hiányosságokat, vagy a belső 

kontroll megerősíthetőségét annak a valószínűségnek a megnövelése 

érdekében, hogy a szervezet elérje az általános célokat. 

 

A belső kontroll hiányosságairól szóló információ megfelelő személy számára 

történő  

biztosítása, egy kritikus pontot képez. Listát, jegyzéket kell kialakítani arra, 

hogy az egyes szinteken milyen információra van szükség a hatékony 

döntéshozatalhoz. 

Az ilyen listáknak tükrözniük kell, hogy az adott szintű vezetőnek miről kell 

információkat kapnia, ami az irányítási felelőssége alá tartozó alkalmazottak 

műveleteire, vagy magatartására hatást gyakorol, valamint amely információk 

szükségesek a specifikus célok eléréséhez. 

 

A belső kontroll monitoringjának, ki kell terjednie azokra az elvekre, és 

eljárásrendekre, amelyek az ellenőrzések és más vizsgálatok megállapításai és 

ajánlásai haladéktalan megoldásának biztosítását szolgálják.  

 

A vezetők kötelesek  

 

 haladéktalanul kiértékelni az ellenőrzésekből és más vizsgálatokból 

származó megállapításokat, beleértve a szervezet tevékenységeit értékelő 

ellenőrök, vagy mások által jelentett hiányosságokat és ajánlásokat; 
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 meghatározni a megfelelő intézkedéseket az ellenőrzésből, vagy más 

vizsgálatokból eredő megállapítások és ajánlásokra adandó válasz 

(probléma megoldás) tekintetében;  

 

 és meghatározott időkereteken belül teljes tájékoztatást adni mindazokról 

a műveletekről, intézkedésekről, amelyek kijavítják, megoldják a 

tudomására hozott ügyeket. 

 

A megoldás folyamata akkor kezdődik, amikor az ellenőrzés, vagy más vizsgálat 

eredményeit jelentik a vezetésnek, és csak akkor fejeződik be, amikor a 

foganatosított intézkedések: 

 kijavították az azonosított hiányosságokat; 

 fejlődést eredményeztek, vagy 

 azt mutatják, hogy a megállapítások és ajánlások nem indokolnak vezetői 

intézkedéseket. 

 

 VI. 

 
A SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉNEK RENDJE    

 

 

Bkkr. 6. § (4) A költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok 

kezelésének eljárásrendjét.  

 

A szabálytalanságokkal kapcsolatos eljárásrend kialakítása 

 

A Türr István Múzeum gazdasági tevékenysége vonatkozásában a szabálytalanságok 

kezelésének eljárásrendjét az alábbiak szerint határozom meg: 

 

A.  Értelmező rendelkezések  

 

általános polgári jogi felelősség: aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt 

megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott 

helyzetben elvárható. 

felróhatóság: a konkrét helyzetben általában elvárható magatartás hiánya 

vétkesség: a jogellenes magatartás tanúsítójának szubjektív akaratát helyezi középpontba 

kártérítési felelősség: a munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségének 

vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik 

fegyelmi vétség: a munkavállaló a munkaviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen 

megszegi 
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szabálysértés: az a jogellenes, tevékenységben, vagy mulasztásban megnyilvánuló 

cselekmény, melyet a törvény, kormányrendelet, vagy önkormányzati rendelet 

szabálysértésnek nyilvánít, s melynek elkövetőit a szabálysértési törvényben 

meghatározott joghátrány fenyeget. Szabálysértés nem állapítható meg, ha a cselekmény 

bűncselekményt valósít meg. 

szabálysértésért való felelősség: szabálysértés miatt az vonható felelősségre, akinek a 

cselekménye szándékos, vagy gondatlan, kivéve, ha a szabálysértést meghatározó 

jogszabály csak a szándékos elkövetést bünteti. 

bűncselekmény: az a szándékosan, vagy – ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti – 

gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a 

Btk. Büntetés kiszabását rendeli. A bűncselekmény bűntett, vagy vétség. 

bűntett: az a szándékosan elkövetett bűncselekmény, amelyre a Btk. két évi 

szabadságvesztésnél súlyosabb büntetés kiszabását rendeli el. Minden más 

bűncselekmény vétség. 

szándékosan követi el a bűncselekményt, aki magatartásának következményeit kívánja, 

vagy a következményekbe belenyugszik 

gondatlanságból követi el a bűncselekményt, aki előre látja magatartásának lehetséges 

következményeit, de könnyelműen bízik azok elmaradásában; úgyszintén az is, aki a 

következmények lehetőségét azért nem látja előre, mert a tőle elvárható figyelmet, vagy 

körültekintést elmulasztja. 

kár: a bűncselekménnyel a vagyonban okozott értékcsökkenés;  

vagyoni hátrány: a vagyonban okozott kár és az elmaradt előny 

a Btk. alkalmazásában az érték, a kár, a vagyoni hátrány 

a) kisebb, ha húszezer forintot meghalad, de kétszázezer forintot nem halad meg 

b) nagyobb, ha kétszázezer forintot meghalad, de kétmillió forintot nem halad meg, 

c) jelentős, ha kétmillió forintot meghalad, de ötvenmillió forintot nem halad meg, 

d) különösen nagy, ha ötvenmillió forintot meghalad, de ötszázmillió forintot nem 

halad meg 

e) különösen jelentős, ha ötszázmillió forintot meghalad. 

  

B. Alapvető rendelkezések 

 

A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, 

szabályzat, stb.) való eltérést jelent a Türr István Múzeum vonatkozásában. 

 

A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, 

illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására okot 

adó cselekmények egyaránt beletartoznak. 

 

Szabálytalanság alapesetei lehetnek: 

 

Szándékosan okozott szabálytalanság (félrevezetés, csalás, sikkasztás, megvesztegetés, 

szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) olyan szándékos cselekményt jelent, 

amelyet egy vagy több személy követ el a vezetés, az alkalmazottak, vagy harmadik fél 

köréből, és amelyek következménye a kimutatások meghamisítása.  

Különösen az alábbiakat foglalhatja magába: 

 adatok, vagy dokumentumok meghamisítása, vagy megváltoztatása, 

 a gazdasági események hatásának eltitkolása, vagy kihagyása a 

nyilvántartásokból, vagy dokumentumokból, 

- valótlan ügyletek rögzítése, 
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- az érvényben lévő szabályzatok, eljárásrendek tudatos helytelen alkalmazása. 

 

A „hiba” a kimutatásokban előforduló nem szándékos tévedésre utal. 

    A hiba az alábbiakat foglalhatja magában: 

a) számszaki, vagy elírási hibák a pénzügyi kimutatásokat alátámasztó 

nyilvántartásokban és számviteli adatokban, 

b) tények figyelmen kívül hagyása, vagy téves értelmezése. 

 

A szabálytalanság lehet továbbá 

- egyedi 

- rendszeresen ismétlődő 

 

A szabálytalanságok megelőzése 

 

a) A Türr István Múzeum gazdasági tevékenységére vonatkozó szabályozottság 

biztosítása, a szabálytalanságok megakadályozása elsődlegesen a Türr István Múzeum 

igazgatójának a felelőssége, aki e feladatát a Türr István Múzeum gazdasági ügyintézését 

végző Wittner Adrienn gazdasági ügyintéző hatáskörének, felelősségének és 

beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül látja el.  

Wittner Adrienn a Türr István Múzeum működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi 

feladatait az igazgató közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett végzi. 

 

A szabálytalanságok megelőzésével kapcsolatosan Wittner Adrienn gazdasági ügyintéző 

felelőssége, hogy: 

- a Türr István Múzeum a költségvetési gazdálkodásra vonatkozó jogszabályoknak 

megfelelő szabályzatok alapján működjön; 

- A szabályozottságot, illetve a szabályok betartását folyamatosan kísérje 

figyelemmel; 

- Szabálytalanság esetén hatékony intézkedést hozzon, valamint a szabálytalanság 

korrigálásra kerüljön annak a mértéknek megfelelően, amilyen mértéket képviselt. 

 

E szabályzat alapját képező legáltalánosabb jogszabályokat – a teljesség igénye nélkül – a 

2. számú melléklet tartalmazza. 

 

A Türr István Múzeum számára rendelkezésre álló források szabályszerű, szabályozott, 

gazdaságos, hatékony és eredményes felhasználásának biztosítása érdekében a Türr 

István Múzeum gazdasági szervezetének feladatát a Türr István Múzeum Szervezeti és 

Működési Szabályzata valamint a Gazdasági Szervezet Ügyrendje szabályozza. 

 

A Gazdasági szervezet munkavállalóinak konkrét feladatát, jog és hatáskörét – a Türr 

István Múzeum belső intézkedéseinek figyelembe vételével – a munkaköri leírások 

tartalmazzák, és a Kjt. alapján, illetve a munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a 

Munka Törvénykönyvének megfelelően kell teljesíteniük. 

 

 C. A szabálytalanságok kezelésének eljárási rendje 

 

A Türr István Múzeum gazdasági tevékenysége során előforduló szabálytalanságok 

(szabályok be nem tartása, hiányosságok, mulasztások) kezelése  Kovács Zita 

múzeumigazgató feladata. 
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A szabálytalanságok kezelése magába foglalja: 

a) a szabálytalanságok észlelését (útvonal), 

b) a szükséges intézkedések, eljárások meghatározását, 

c) az intézkedések, eljárások nyomon követését, 

d) a szabálytalanság/intézkedés nyilvántartása, 

e) jelentési kötelezettséget. 

 

 

 

 

 

a.)  A szabálytalanságok észlelése  

 

A szabálytalanság észlelésének lehetőségei: 

FEUVE rendszeren  A TIM    Külső ellenőrzési Egyéb  

belül észlelik a  belső ellenőre észleli a szerv                      személy 

szabálytalanságot  szabálytalanságot               észleli a szabálytalanságot  

 
Valamely         A szerv  

munkatárs        vezetője 

           az észlelő 

 

A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 

ellenőrzés rendszerében történhet a Kovács Zita múzeumigazgató, illetve a gazdasági 

szervezet munkatársai részéről. Ezen kívül az észlelés származhat a mind belső, mind a 

külső ellenőrzéstől, valamint egyéb külső személytől is. 

A szabálytalanság gyanújának szervezeten belüli észlelése esetén a szabálytalanság 

gyanúját alátámasztó adatok, bizonylatok, információk csatolása a tájékoztatás kötelező 

eleme. 

Dokumentumokon alapuló ellenőrzés által feltárt szabálytalanság esetén a hiba 

kijavítására, hiánypótlásra írásban kell felszólítani a folyamatért felelős személyt.  

 

A szabálytalanság észlelése esetén azt írásba kell foglalni. 

A szabálytalanság jelentésekor ki kell térni arra, hogy: 

- mi a szabálytalanság pontos tartalma; 

- milyen normától való eltérésről van szó; 

- elévülési időn belül észlelték-e a szabálytalanságot; 

- a szabálytalanság mely területet érinti; 

- van-e enyhítő körülmény (pl. a határidő túllépését váratlan, elháríthatatlan külső 

akadály fellépése okozta, a hibás elszámolást informatikai hiba okozta, stb.); 

- a szabálytalanság gyanúja dokumentumokon alapuló vagy helyszíni ellenőrzés 

következtében merült fel; 

- korrigálható-e a szabálytalanság; 

- pénzbeli juttatást érintő szabálytalanság esetén van-e reális lehetőség a 

visszakövetelésre – amennyiben igen, megtörténtek-e az ahhoz szükséges 

intézkedések; 
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- amennyiben kártérítési igény merül fel, foganatosították-e az ahhoz szükséges 

intézkedéseket. 

 

 A Türr István Múzeum valamely munkatársa észlel szabálytalanságot 

 

a) Amennyiben a szabálytalanságot észlelő személy megalapozottnak találja 

a szabálytalanságot, úgy köteles erről értesíteni a Kovács Zita 

múzeumigazgatót. 

b) Amennyiben a gazdasági ügyintéző az adott ügyben érintett, a munkatársnak 

az intézmény igazgatóját, annak érintettsége esetén pedig az irányító szervezetet 

kell értesítenie.  

c) Ha az a) pontban megfogalmazottaknak megfelelően értesített személy 

megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy köteles meghozni a megfelelő 

intézkedéseket a szabálytalanság megszüntetése, illetve a jövőbeni előfordulás 

megelőzése érdekében. A szabálytalanságról és a meghozott intézkedésekről 

tájékoztatást kell adnia az igazgató felé. 

d)  Amennyiben felmerül a fegyelmi, kártérítési, szabálysértési, vagy büntető 

eljárás megindításának szükségessége, a Kovács Zita múzeumigazgató 

kötelessége gondoskodni a szükséges eljárások megindításáról. 

 

A FEUVE-rendszeren belüli feltárás esetén (munkafolyamat közben, vagy a 

munkafolyamat befejezése után) megkülönböztetünk: 

- önellenőrzéssel azonnal javítható szabálytalanságot 

 A munkatárs által önellenőrzéssel észlelt szabálytalanság, illetőleg a FEUVE 

rendszeren belül kiszűrt, külön vezetői intézkedést nem igénylő, azonnali 

javítással megszüntethető szabálytalanság esetén a javítást haladéktalanul el kell 

végezni. Az azonnal javítható, csekély súlyú szabálytalanságokat a 

szabálytalanságok nyilvántartásában nem kell szerepeltetni. 

 

- a vezetői intézkedést igénylő szabálytalanság 

A szabálytalanság észlelését, az arról való tájékoztatást követően 2 munkanapon 

belül a szabálytalanság megszüntetésére, a szabálytalanságok által okozott 

károk minimalizálása, illetve megelőzése, a szabálytalanságok folytatásának 

megakadályozása érdekében intézkedni kell. 

 

- kiemelt jelentőségű szabálytalanság 

Kiemelt jelentőségű szabálytalanság a pénzügyi és/vagy személyi 

következménnyel járó, szándékosan okozott szabálytalanság. Kellően 

megalapozottnak látszó gyanújának felmerülése esetén 3-5 munkanapon belül 

munkaértekezletet kell tartani. Fel kell hívni a figyelmet a hasonló 

szabálytalanságok elkerülése érdekében megteendő intézkedésekre, a fokozott 

odafigyelésre.  

Ezen szabálytalanságokat a szabálytalanságok nyilvántartásában fel kell 

tüntetni. 

 

Amennyiben nem a folyamatba épített ellenőrzés során észlelnek egy 

szabálytalanságot, azt is meg kell vizsgálni, hogy a folyamatba épített 

ellenőrzés miért nem tárta fel a hiányosságot. Ennek oka lehet pl. a kontroll 

tevékenységek nem megfelelő szervezése, végrehajtásának hiányossága; emberi 

mulasztás; rendszerhiba; előírások be nem tartása, stb. 
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 Az intézmény igazgatója, igazgatóhelyettese, vagy gazdasági ügyintézője észleli a 

szabálytalanságot 

 

Köteles a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a 

szabálytalanság nyilvántartásba vételére, kivizsgálására, korrigálására, 

megszüntetésére. 

 

 Az intézmény belső ellenőrzése észleli a szabálytalanságot 

 

Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, 

a Bkkr., valamint a Belső Ellenőrzési Kézikönyv rendelkezéseinek megfelelően jár el.  

A gazdálkodási rendet sértő, a személyi és anyagi felelősség megállapítása alapjául 

szolgáló mulasztások, szabálytalanságok, károkozások és egyéb jogsértő cselekmények 

gyanúja esetén a belső ellenőr köteles „Súlyos Hiányosság gyanúját rögzítő 

jegyzőkönyv”-et felvenni, és haladéktalanul kezdeményezni a szükséges intézkedések 

megtételét a vizsgált szervezeti egység vezetőjénél. 

A „Súlyos hiányosság gyanúját rögzítő jegyzőkönyv” mintáját jelen szabályzat 5. számú 

melléklete tartalmazza. 

A Kovács Zita múzeumigazgatónak a feltárt hiányosság megszüntetése érdekében 

intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai alapján, melyet 

meg kell küldenie a belső ellenőrzést lefolytatónak és a fenntartójának jóváhagyás 

céljából. Az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáról gondoskodnia kell, s erről be 

kell számolni a fenntartó számára. Az intézkedési terv végrehajtását az általa éves 

bontásban vezetett nyilvántartás segítségével követi nyomon. 

 

Egy szabálytalanság belső ellenőrzés által történő feltárásakor külön kell vizsgálni az 

alábbiakat: 

 miért nem tárta fel a FEUVE rendszer a szabálytalanságot és az azt lehetővé tevő 

tényezőket; 

 amennyiben a FEUVE rendszer feltárta a szabálytalanságot vagy az azt lehetővé 

tevő tényezőket, az érintett szervezeti egység vezetője miért nem tette meg a 

megelőzéshez, illetve a káros következmények csökkentéséhez szükséges 

intézkedéseket; 

 ha a szükséges intézkedéseket megtette a vezető, miért nem érte el a kívánt hatást; 

 volt-e korábban olyan vizsgálat, amelynek fel kellett volna tárnia a 

szabálytalanságot. 

 

 Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot 

 

A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési 

jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 

megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az 

ellenőrző szervezet a működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. ÁSZ, 

MÁK, APEH, stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások alapján az 

intézménynek intézkedési tervet kell kidolgozni. (A kidolgozásról az igazgató 

gondoskodik) 

 

 Egyéb külső személy észleli a szabálytalanságot 

 



 

49 
 

Amennyiben egyéb külső személy (pl. szerződéses partner, társintézmény, vagy szülő) 

jelzi a szabálytalanságot, az intézmény egység vezetőjének a bejelentést érdemben kell 

megvizsgálnia. Ezekben az esetekben javasolt (a szabálytalanság kivizsgálásának 

eredményétől függően) írásban visszaigazolást tenni az észlelő személy felé 

(amennyiben személye ismert). Egyebekben az eljárás megegyezik a költségvetési 

szerv munkatársa által észlelt szabálytalansági eljárással. 

 

A 3.  számú melléklet tartalmaz néhány példát szabálytalanságokra 

 

 

b) a szükséges intézkedések, eljárások meghatározása 

 

A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindításáért a 

Kovács Zita múzeumigazgató felelős. 

 

Bizonyos esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges 

intézkedések meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak 

érdekében, hogy megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat 

megindítsa. 

 

A szabálytalanságokkal kapcsolatos jogkövetkezmények jellegük szerint lehetnek: 

- jogi jellegű (fegyelmi, szabálysértési, vagy büntetőeljárás megindítása), 

- pénzügyi jellegű (pénzbeli juttatás, kifizetés részben, vagy egészben történő 

visszakövetelése, behajtása, kártérítési eljárás megindítása), 

- szakmai jellegű (belső szabályozás szigorítása, betartásának fokozott 

ellenőrzése, stb.) 

 

Intézményen belüli szabálytalanság esetén a kárt okozó munkavállaló köteles az 

okozott kárt megtéríteni. A kártérítési kötelezettséget az igazgató valamennyi feltétel és 

körülmény mérlegelése után a jogszabályokban előírt korlátok közt korlátlan mértékben 

csökkentheti. A mérlegelési jogkör alól kivételt jelentenek a büntetőeljárás 

megindítására okot adó cselekmények, mivel azok vonatkozásában az eljárás 

megindítása kötelező, valamint a kiemelt jelentőségű szabálytalanságok, mert ott nem 

csökkenthető a kártérítési kötelezettség. 

 

A 4. számú melléklet mutatja be az egyes szabálytalansági eljárások megindításához 

kapcsolódó rendelkezéseket. 

 

c) az intézkedések, eljárások nyomon követése során a Kovács Zita múzeumigazgató 

feladata: 

 

- nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a 

megindított eljárások helyzetét; 

- figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok 

végrehajtását; 

- a feltárt szabálytalanság típusa alapján beazonosítja a további „szabálytalanság-

lehetőségeket” (témák, kockázatok meghatározása);  

- információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve annak folyamatban 

lévő ellenőrzéseit, valamint az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat 

érintő eseményekre való nagyobb rálátást; 
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- értékeli a megtett intézkedések hatását és hatékonyságát. 

 

d) a Kovács Zita múzeumigazgató feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás, 

intézkedés nyilvántartása során: 

gondoskodik a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett írásos dokumentumok 

iktatásáról, valamint nyilvántartásuk naprakész és pontos vezetéséről; 

a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok tekintetében 

figyelembe veszi a Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjai, az EQUAL Közösségi 

Kezdeményezés program és Kohéziós Alap projektek támogatásainak fogadásához 

kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli és ellenőrzési rendszerek kialakításáról 

szóló 360/2004.(XII.26.) kormányrendelet szabálytalanságok kezeléséről szóló VII. 

fejezetében meghatározottakat. 

 

Szabálytalansággal kapcsolatos eljárások, intézkedések nyilvántartása tartalmazza: 

- a szükséges eljárás, intézkedés típusát; 

- az észlelő megnevezését; 

- az észlelés időpontját; 

- a szabálytalanság időpontját; 

- a szabálytalanság tárgyát, 

- az eljárás, intézkedés időpontját; 

- a megállapításokat, javaslatokat; 

- a jogkövetkezményeket; 

- az intézkedési tervek végrehajtását. 

 

A szabálytalanságok nyilvántartása a 6. számú mellékletben foglalt adattartalomnak 

megfelelően történik. 

 

e) Jelentési kötelezettségek 

 

A belső és külső ellenőrzés által végzett ellenőrzések szabálytalanságra vonatkozó 

megállapításai alapján az ellenőrzöttnek intézkedési tervet kell készítenie, - az igazgató 

jóváhagyásával - melynek végrehajtásáról a belső ellenőrzést, illetve az ellenőrző szervet 

tájékoztatni kell. Éves bontásban nyilvántartást kell vezetni, amellyel a szervezeti 

egységnél a külső és belső ellenőrzések során keletkezett intézkedési kötelezettséget, a 

jelentésben tett javaslatok hasznosulását és végrehajtását nyomon követi az ellenőrzött 

egység vezetője. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a végrehajtott intézkedések rövid 

leírását, és a végre nem hajtott intézkedések okát. 

 

A belső és külső ellenőrzési jelentés megállapításai, javaslatai alapján végrehajtott 

intézkedésekről, a végre nem hajtott intézkedésekről és azok indokáról az ellenőrzött 

intézmény egység vezetője évente beszámolót készít. 

 

Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartását a 7.  számú melléklet 

tartalmazza 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Ezen szabályzat a Szervezeti és működési Szabályzat mellékleteként – a FEUVE rendszer 

részeként – 2013. május   -től lép hatályba. 
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A Türr István Múzeum igazgatója gondoskodik arról, hogy a szabályzatban foglaltakat 

valamennyi, a Gazdasági hivatal feladatellátásában részt vevő alkalmazott megismerje, és 

annak tényét a megismerési nyilatkozaton ( 1. számú melléklet) aláírásával igazolja, új 

alkalmazás esetén pedig, hogy a megismerési nyilatkozat aláírása a kinevezés aláírása 

előtt megtörténjen. 

 

Baja, 2014. szeptember 18.. 

     ……………………………………… 

                                                                                  Kovács Zita 

                                                                               múzeumigazgató   



1. számú melléklet 

 

 

Megismerési nyilatkozat 

 

 

A Belső Kontrollrendszerről szóló szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul 

veszem, hogy az abban foglaltakat munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 

 

Név Beosztás Kelt Aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



2. számú melléklet 

E szabályzat alapját képező jogszabályok 

 

Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény 

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 

sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet, 

2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.) 

368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról Ávr. 

A Magyar Köztársaság éves költségvetési törvénye; 

A kincstári számlavezetés és finanszírozás, a feladatfinanszírozási körbe tartozó 

előirányzatok felhasználása, valamint egyes államháztartási adatszolgáltatások rendjéről 

szóló 46/2009.(XII.30.) PM rendelet; 

A központosított illetmény-számfejtési feladatokról, valamint a bér- és munkaügyi 

adatszolgáltatás rendjéről szóló, módosított 37/2001. (X.25.) PM rendelet; 

A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 

Bkkr. 

A szabályzat figyelembe veszi a Türr István Múzeum belső szabályzatait, igazgatói 

utasításait. 

 

Szabálytalanságok kezelésére vonatkozó jogszabályok 

2012. évi C. törvény aBüntető Törvénykönyvről  (Btk.) 

2012. évi CCXXIII. törvény a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 2012. évi C. törvény  

hatálybalépéséhez kapcsolódó átmeneti rendel kezésekrõl ... 

2012. évi CXVII.törvény 2012. évi CXVII. törvény. Az igazságügyi és közigazgatási 

tárgyú törvények  módosításáról. 

Szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény; (Szabs.tv.) 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény; (Ptk.) 

Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény; (Pp.) 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 

A Türr István Múzeum Belső Ellenőrzési Kézikönyve 
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3. számú melléklet 

 
Néhány példa a szabálytalanságfajtákra 

 

Szabálytalanság fajtája 
Példa a szabálytalanságfajtákra 

 

Szabályozottsággal kapcsolatos:  egyes területek tevékenységére vonatkozó 

szabályzatok hiánya, illetve azok aktualizálásának 

vagy testre szabásának elmaradása, 

Végrehajtással kapcsolatos:  a feladatok elvégzésének elmaradása, nem 

előírásszerű ellátása, 

 az előírt határidők be nem tartása, 

 pénzbeli juttatásoknál a juttatás rendeltetéseként 

a szabályozásban rögzített céloktól való eltérés, 

Pénzügyi:  pénztárban jelentkező pénzhiány, 

 jogtalan kifizetések (pl. előirányzat nélkül vagy 

azt meghaladó elszámolás, jogalap nélküli pénzbeli 

juttatás folyósítása), 

 a szabályozásban meghatározottat meghaladó 

összeg kifizetése, folyósítása, 

 a szabályozásban foglalt feltételeknek meg nem 

felelő elszámolások befogadása, 

Számviteli:  a szabályozásban előírtaknak megfelelő 

számvitel vezetésének elmulasztása, 

 olyan számvitel vezetése, amelyből a 

pénzmozgás, a pénzbeli juttatások tényleges 

felhasználása, vagy a bevételek forrása a bizonylatok 

alapján nem követhető vagy csak nehezen követhető 

nyomon, 

Irányítási-vezetési:  az ellenőrzési nyomvonal kidolgozásának vagy a 

FEUVE – azon belül a kontrollfunkciók – 

kialakításának, aktualizálásának elmulasztása vagy 

nem megfelelő működtetésük, 

 az egymással összeférhetetlen funkciók 

szervezeti és funkcionális szétválasztásának 

elmaradása, 

 a beszámoltatási rendszer működésében 

jelentkező hiányosságok, 

Dokumentációs, nyilvántartásbeli:  nem megfelelő, nem megfelelően vezetett vagy 

nem kellő tartalmú (utólagos reprodukálást nem 

biztosító), a nyomon követést és a vezetői ellenőrzést 

nem, vagy nem kellően segítő, vagy nem az előírások 

szerint részletezett, illetve szervezetileg vagy helyileg 

szétszórt, ezért nehezen követhető nyilvántartás, 

dokumentáció, 

Adminisztratív:  számszaki hibák, 

 indokolatlan késedelem a szakmai feladatok 

vagy a kifizetések teljesítésekor, 

 adatok téves megállapítása (pl. hibás besorolás, 

az ügyintézőknek felróható okból tévesen levont 
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adók, járulékok), 

 pontatlan, valótlan, bizonylatokkal nem kellően 

alátámasztott adatok bevitele az informatikai 

nyilvántartási rendszerbe, 

 az adatbevitel késve történő végrehajtása vagy 

elmaradása, 

 bizonylatok, megállapodások, szerződések 

módosítása, annak megfelelő dokumentálása (pl. a 

javítások leszignálása) nélkül,  

 bizonylatok vissza-dátumozása, 

 az egyes bizonylatok tartalma közötti vagy 

azokon belüli ellentmondások, 

Közbeszerzéssel kapcsolatos:  a közbeszerzésre vonatkozó szabályok 

megsértése, 

 hibás előkészítés, 

 a pályáztatás elhagyása vagy nem a tényleges 

érték szerinti megoldásnak megfelelő lebonyolítása, 

 egyenlő elbánás elvének megsértése (pl. szállító-

specifikus feltételek kiírása), 

 megfelelő dokumentálás elhanyagolása, 

Ellenőrzéssel összefüggő:  a feltárt hiányosságok illetékesek felé történő 

továbbításának elmaradása, 

 kötelező ellenőrzési tevékenységek 

elhanyagolása, 

 elfogultság, 

 vonatkozó szabályok megsértése, 

 a kockázatelemzésen alapuló mintavételezés 

elhagyása, 

 ellenőrzési tervtől való engedély nélküli eltérés, 

 belső ellenőrzési kézikönyv figyelmen kívül 

hagyása, 

 függetlenség csökkentése irányába ható bármely 

tevékenység, 

 intézkedések nyomon követésének 

(monitoringjának) elmaradása, 

Monitoringgal összefüggő:  kötelező monitoring tevékenység elhanyagolása, 

 elfogultság, 

Összeférhetetlenséggel kapcsolatos:  az összeférhetetlenségi szabályok megsértése, 

 a szabályozás szerinti kötelezően szétválasztandó 

munkakörök, funkciók elkülönítésének elmulasztása, 

Titoktartással kapcsolatos:  az szolgálati titkok kezelésére vonatkozó 

szabályok megsértése, 

 a számítástechnikai rendszerrel össze nem függő 

adatkezelési és adatvédelemmel kapcsolatos 

szabálytalanságok, 

Tájékoztatással kapcsolatos:  szabályozásban foglalt jelentéstételi, 

információadási kötelezettség vagy az arra előírt 

határidő be nem tartása, 

 a jelentésekben nem a valós helyzetet tükröző 

tények, adatok vagy mutatók szerepeltetése 



4. számú melléklet 

 
Az egyes eljárások megindításához kapcsolódó rendelkezések 

 

3.1. Büntetőeljárás 

 

A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint 

bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - 

gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a 

törvény, büntetés kiszabását rendeli.  

a) A Be. 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó 

hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást 

megindítani, az eljárást lefolytatni. 

b) A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében 

tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél 

vagy a nyomozati hatóságnál kell írásban, vagy szóban megtenni. A feljelentéshez 

csatolni kell a bizonyítási eszközöket, ha ez nem lehetséges a megőrzésükről kell 

gondoskodni. 

 

3.2. Szabálysértési eljárás 

 

A Szabs. 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, tevékenységben vagy 

mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, kormányrendelet vagy 

önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek elkövetőit az e 

törvényben meghatározott joghátrány fenyeget. A törvény 82. § (1) bekezdése kimondja, 

hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság részéről eljáró 

személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. A 82. § (2) bekezdése szerint a 

feljelentést – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – szóban, vagy írásban bármely 

személy, vagy szerv megteheti. 

 

3.3. Kártérítési eljárás 

 

A Ptk. 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles 

azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott 

helyzetben általában elvárható. A kártérítési eljárás megindítására a Pp. rendelkezései 

(elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű 

jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében 

irányadók továbbá a Munka Tv., valamint a Kjt. megfelelő rendelkezései. 

 

3.4. Fegyelmi eljárás 

 

Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., illetve a Kjt. megfelelő 

rendelkezései az irányadók. 
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5. számú melléklet 

 

SÚLYOS HIÁNYOSSÁG GYANÚJÁT RÖGZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV 

 

JEGYZŐKÖNYV 

Ellenőrzést végző szervezeti egység:  

Ellenőrzött szervezet / szervezeti 

egység(ek): 
 

A jegyzőkönyv készítésekor jelenlévők 

neve, beosztása: 

 

 

Ellenőrzés iktatószáma:  

Ellenőrzés címe:  

Jegyzőkönyv készítés dátuma:  

Jegyzőkönyv készítés helyszíne:  

A tényállás rögzítése (a megállapításoknál jelezni kell, hogy melyek a megsértett vagy 

egyéb módon releváns jogszabályok, belső szabályzatok stb.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jegyzőkönyvhöz csatolt 

dokumentumok felsorolása (amennyiben 

releváns): 

 

 

 

 

 

 

Feltételezett felelősök megnevezése 

(amennyiben megállapítható a 

rendelkezésre álló információk alapján): 

 

 

 

 

Javaslat a megfelelő eljárások 

elindítására: 

 

 

 

Jegyzőkönyv készítő aláírása: <Belső ellenőr> 

Ellenőrzött szerv, szervezeti egység 

vezetője / alkalmazottja aláírása: 
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6. számú melléklet 

 

A szabálytalanságok nyilvántartása 

 

 

 

 

Sorszám A 

szabálytalanság 

észlelésének 

időpontja 

A 

szabálytalanság 

típusa 

A 

szabálytalanság 

rövid leírása 

A kapcsolódó 

írásos 

dokumentum 

megnevezése 

A 

végrehajtott 

intézkedés 

leírása 

Elrendelt 

intézkedés 

végrehajtásának 

határideje 

Intézkedés 

tényleges 

végrehajtásának 

dátuma 

A 

végrehajtott 

intézkedés 

eredménye 

Az érintettek 

megnevezése, 

beosztása 

Az 

esetleges 

kár 

mértéke 
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Ellenőrzésekhez kapcsolódó intézkedések nyilvántartása                 7. számú melléklet 

 

               

          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

In
té

zk
ed

és
 

so
rs

zá
m

a
 

Ellenőrzési 

jelentés 

iktatószáma 

Ellenőrzést 

végző szerv, 

illetve 

szervezeti 

egység 

megnevezése 

Ellenőrzési 

javaslat 

A javaslat 

alapján előírt 

intézkedés 

Az 

intézkedést 

tartalmazó 

intézkedési 

terv 

iktatószáma 

Az intézkedést 

tartalmazó 

intézkedési terv 

jóváhagyójának 

neve (beosztás 

és szervezeti 

egység) 

Az 

intézkedés 

felelőse 

(beosztás és 

szervezeti 

egység) 

Az 

intézke-

dés 

végrehaj-

tásának 

határ-

ideje 

Az 

intézkedés 

teljesítése 

(dátum / 

nem) 

Megtett 

intézkedések 

rövid leírása 

(folyamatban 

lévő esetén is) 

A 

határidőben 

végre nem 

hajtott 

intézkedések 

oka 

A nem 

teljesülés 

kapcsán 

tett 

lépések 

Me

gje

gy

zés 

 

1 

 

             

 

2 

             

 

3 
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8. számú melléklet     Az intézmény gazdálkodásának ellenőrzési nyomvonala 

 

Sor-

szám  

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális)  

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó  

Dokumentum 

elkészítése  

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló  

Határidő  
Ellenőrzés, 

Érvényesítés  

Utalványozás 

Ellenjegyzés  

Pénzügyi 

teljesítés  

Könyvvezetésben 

való megjelenés  

 

A költségvetés tervezésének ellenőrzési nyomvonala 

 

1 

Költségvetés 
előkészítése 

Intézményi bevételek 

és kiadások tervezése 

Áht., Ávr. ,  

adó és tb tv-ek, 

KSH 

közlemény, 

Költségvetési 

irányelvek, 

irányító szerv 

előírásai, 

Ügyrend, 

keretszámok 

Előkészítő, 

koordináló: 

Gazd vezető. 

Végrehajtók: 

Gazd.vezető. 

Költségvetési 
javaslat a kiemelt 

előirányzatokra 

Felelős: gazdasági  

vezető 

Tárgyévente a 

fenntartó által 
kért határidőre 

 

Nov.30.? 

nincs nincs nincs nincs 

2.  

Végleges 

költségvetés 

elkészítése 

Ávr. 

SZMSZ 

Ügyrend 

Előkészítő, 

koordináló: 

Gazd vezető. 

Végrehajtók: 

Gazd.vezető 

Elemi költségvetés 
Felelős: gazdasági  

vezető 

Tárgyévente a 
fenntartó által 

kért határidőre 

Február 28? 

nincs nincs nincs nincs 

Befektetett eszközök ellenőrzési nyomvonala 

1  

Állomány- 

növekedés 

(vásárlás, átadás, 

felújítás, stb.) 

KMJV 

Vagyonrendelete  

Közbesz.tv.     

Közbesz, szabályzat 

Ügyrend, 

Számlarend 

Számviteli politika 

Értékelési szabályzat 

Ávr. 

Előkészítő:  

Számviteli 

ügyintéző 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó:  

Analitikus 

könyvelő 

Bevételezési 

bizonylat, 

Üzembe- 

helyezési jkv. 

Nyilvántartó 

karton 

felelős:  

gazd-i vezető 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény 

vezető 

 

Folyamatos 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

 

Érvényesítés: 

Ügyrendben 

leírtak szerint 

Utalványozó: 

önállóan 

működő és 

gazdálkodó 

intézmény 

igazgatója, 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazg

Bank vagy 

pénztár 

Analitikus 

nyilvántartás, 

negyedévenként 

összesítő feladás a 

főkönyvi könyvelés 

felé 
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ató 

Sor-

szám  

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális)  

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó  

Dokumentum 

elkészítése  

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló  

Határidő  
Ellenőrzés, 

Érvényesítés  

Utalványozás 

Ellenjegyzés  

Pénzügyi 

teljesítés  

Könyvvezetésben 

való megjelenés  

2  

Állomány csökkenés 

(értékcsökkenés,  

selejt, hiány, stb.) 

Számlarend 

Számviteli politika 

Értékelési szabályzat 

Ámr. Ügyrend, 

Selejtezési szab. 

Előkészítő:  

Számviteli 

ügyintéző 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó:  

Analitikus 

könyvelő  

Összesítő 

feladások, 

különféle 

jegyzőkönyvek 

felelős:  

gazd-i vezető 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény 

vezető 

 

Écs: negyed-

évet követő 

15. nap 

Egyéb: évet 

követő január 

31 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

 

Érvényesítés: 

Ügyrendben 

leírtak szerint 

Utalványozó: 

intézmény 

igazgatója 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

nincs 

Analitikus 

nyilvántartás, 

negyedévenként, 

összesítő feladás a 

főkönyvi könyvelés 

felé 

3  
Befektetett eszközök 

értékesítése 

Számlarend 

Számviteli politika 

Értékelési szabályzat 

Ávr., Ügyrend, 

 

Előkészítő:  

Számviteli 

ügyintéző 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó:  

Analitikus 

könyvelő 

Állomány-

csökkenési 

bizonylat és 

számla kiállítása 

Felelős: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Folyamatos 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

 

Érvényesítés: 

Ügyrendben 

leírtak szerint 

Utalványozó: 

intézmény 

igazgatója 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

nincs 

Analitikus 

nyilvántartás, 

negyedévenként, 

összesítő feladás a 

főkönyvi könyvelés 

felé 

Követelések ellenőrzési nyomvonala 

1 

Követelések 

adósok, vevők 

nyilvántartásba 

vétele 

Számlarend 

Számviteli politika 

Értékelési szabályzat 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

Pénzügyi 

ügyintéző  

Koordináló: 

főkönyvi könyvelő 

Végrehajtó: 

Pénzügyi 

ügyintéző 

számla kiállítása 

Felelős: Pénzügyi 

ügyintéző  

 

Folyamatos 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

 

Érvényesítés: 

Ügyrendben 

leírtak szerint 

nincs 
Bank vagy  

pénztár 

Az analitikus 

nyilvántartásban 
könyvelni kell. 

2 
Adósok, vevők 

állomány-változása 

Számlarend 

Számviteli politika 

Előkészítő: 

Pénzügyi ügyi. 

Koordináló: 

Kovács Zita 

Összesítő feladás, 

jegyzék 

elkészítése 

Felelős: Pénzügyi 

ügyintéző 

főkönyvi könyvelő 

Negyed-évet/ 

évet követő 

10. nap 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs 

A főkönyvi 

könyvelésben az 

állományváltozást 

könyvelni kell 
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Értékelési szabályzat 

Ávr., Áhsz. 

múzeumigazgató 

Végrehajtó 

Pénzügyi ügyi. 

fők. könyvelő 

 

Érvényesítés: 

Ügyrendben 

leírtak szerint 

 

 

 

 

Sor-

szám  

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális)  

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó  

Dokumentum 

elkészítése  

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló  

Határidő  
Ellenőrzés, 

Érvényesítés  

Utalványozás 

Ellenjegyzés  

Pénzügyi 

teljesítés  

Könyvvezetésben 

való megjelenés  

 

Pénzügyi elszámolások ellenőrzési nyomvonala 

1  

Pénztári be és 

kifizetések 

elszámolása 

Pénz-, és 

értékkezelési 

szabályzat 

Számlarend 

Ávr. 

Előkészítő: 

pénzügyi ügyintéző 

Koordináló:  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

pénzügyi ügyintéző 

Bevételi és kiadási 

pénztárbizonylat 

kiállítása 

Felelős: pénzügyi 

ügyintéző 

Kötelezettség-

vállaló: 

intézményvezetői 

 

Folyama-

tos 

Ellenőrzés: 

pénztár ellenőr 

 

Érvényesítés: 

Ügyrendben 

leírtak szerint  

Utalványozó:. 

int. igazgatója 

Ellenjegyző: 

gazdgi vezető 

Pénztár 

Naponta, vagy 

időszakonként a 

főkönyvben a 

pénztárzárás alapján 

könyvelni kell 

2  

Bankszámlára befolyt 

bevételek és teljesített 

kiadások  

Pénz-, és 

értékkezelési 

szabályzat 

Számlarend, 

Ügyrend 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

pénzügyi ügyintéző 

Koordináló:  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

pénzügyi ügyintéző 

 

Utalvány-rendelet 

kiállítása 

Felelős: pénzügyi 

ügyintéző 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény-

vezető 

 

Folyama-

tos 

Ellenőrzés: 

Főkönyvi 

könyvelő 

Utalványozó: 

intézmény 

vezető 

Ellenjegyző: 

gazd.i vezető 

Bank 

Naponta a banki 

kivonatok alapján a 

bevételeket és 

kiadásokat könyvelni 

kell 

 

Kötelezettségek, szállítók ellenőrzési nyomvonala 

1  

Szállítók 

nyilvántartásba 

vétele 

Számlarend 

Ávr., Áhsz 

Előkészítő:  

pénzügyi ügyintéző 

Koordináló:  

főkönyvi könyvelő 

Végrehajtó:  

Utalvány-rendelet 

kiállítása 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló: 

intézmény-vezető 

Folyama-

tos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Utalványozó: 

intézmény-vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

nincs 

Az analitikus 

nyilvántartásban a 

kötelezettség- 

növekedést 

könyvelni kell 
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Pénzügyi ügyintéző  

2  
Szállítók 

állomány-változása 

Számlarend 

Ávr., Áhsz 

Előkészítő:  

Pénzügyi ügyintéző 

Koordináló: 

 főkönyvi könyvelő 

Végrehajtó:  

Pénzügyi ügyintéző 

Összesítő feladás, 

jegyzék 

elkészítése 

Felelős: 

főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló: 

intézmény-vezető 

vezető 

minden 

hónapot 

követő 5. 

nap 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Utalványozó: 

intézmény-vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

nincs 

A főkönyvi 

könyvelésben az 

állomány 

változást 

könyvelni kell 

Sor-

szám  

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális)  

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó  

Dokumentum 

elkészítése  

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló  

Határidő  
Ellenőrzés, 

Érvényesítés  

Utalványozás 

Ellenjegyzés  

Pénzügyi 

teljesítés  

Könyvvezetésben 

való megjelenés  

3 

Munkavállalókkal 

kapcsolatos kötele-

zettségek 

(növekedés 

csökkenés), és 

azok teljesítése 

Számlarend 

SZMSZ  

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

munkaügyi 

ügyintéző 

Koordináló: 

gazd.vezető 

Végrehajtó: 

munkaügyi 

ügyintéző 

Kinevezés, 

határozat, 

jegyzőkönyv 

elkészítése 

Felelős: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Kötelezettség-

vállaló: 

intézmény-vezető 

 

Folyamatos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Érvényesítés: 

Ügyrendben 

leírtak szerint 

Utalványozó: 

intézmény-vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Bank vagy 

pénztár 

Az analitikus 

nyilvántartásban 

és főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

Költségvetési kiadások ellenőrzési nyomvonala 

 

Személyi juttatások 

1 

Jogviszonyok 

létesítése, 

módosítása, 

megszüntetése 

Munkatvkönyv, 

Kjt. 

Előkészítő: 

munkaügyi  

ügyintéző 

Koordináló: gazdv.  

Végrehajtó:  

munkaügyi  

ügyintéző 

Kinevezés, 

kinevezés 

módosítás, 

átsorolás, 

jogviszony 

megszüntetés 

Felelős: munkaügyi  

ügyintéző 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény-

vezető 

Folyamatos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

Ügyrendben 

leírtak szerint 
nincs nincs 

2 
Személyi jellegű 

kiadások elszámolása 

Számlarend 

Ávr., Áhsz.. 

Előkészítő: 

munkaügyi  

ügyintéző 

Koordináló: gazdv.  

Végrehajtó:  

munkaügyi  

ügyintéző 

Utalvány-rendelet 

kiállítása  

MÁK bérfeladás, 

átutalások 

elkészítése 

Felelős: munkaügyi  

ügyintéző 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény-

vezető  

Folyamatos, 

havi feladás 

a MÁK-nak 

t.hó 15.-ig 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint 

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

Bank vagy 

pénztár 

a kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 
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3 

Munkaadót terhelő 

járulékok 

elszámolása 

Számlarend 

Ávr., Áhsz.  

SZJA tv. 

TB. jogszab. 

Előkészítő: 

munkaügyi  

ügyintéző 

Koordináló: gazdvez 

Végrehajtó:  

munkaügyi  

ügyintéző 

A MÁK által – a 

felé továbbított 

adatok alapján – 

készített 

könyvelési 

értesítő szerint 

Felelős: munkaügyi  

ügyintéző 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény-

vezető  

Tárgyhó-

napot 

követő 20-

ig 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint  

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

Bank 

a kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

 

 

Sor-

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

4 

Személyi jellegű 

egyéb kiadások 

elszámolása 

Számlarend 

Ávr., Áhsz.. 

Előkészítő: 

munkaüi. ügyint. 

Koordináló: gazdv.  

Végrehajtó:  

munkaüi. ügyint 

Utalvány-rendelet 

kiállítása  

MÁK bérfeladás, 

átutalások 

elkészítése 

Felelős: munkaügyi  

ügyintéző 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény-

vezető  

Folyamatos, 

havi feladás 

a MÁK-nak 

t.hó 15.-ig 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint 

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Bank vagy 

pénztár 

a kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

5 
Bel-és külföldi 

kiküldetések 

Számlarend, 

pénzkezelési 

szabályzat 

Előkészítő: 

pénzügyi  ügyint. 

Koordináló: gazdv.  

Végrehajtó:  

pénzügyi  ügyint. 

Kiküldetési 

rendelvény 
Felelős: kiküldött Folyamatos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint 

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Bank vagy 

pénztár 

a kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

Dologi kiadások e llenőrzési nyomvonala  

 

1  

Anyag, készlet 

beszerzés 

költségkénti 

elszámolása 

Számlarend 

Számviteli 

politika 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő, 

koordináló:  

gazdvez. 

Végrehajtó:  

analit. könyvelő,  

főkönyvi könyvelő 

Utalvány-rendelet, 

Kiadási pénztár-

bizonylat 

kiállítása 

Felelős: analitikus 

könyvelő, főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény-

vezető 

Folyama-

tos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Érvényesítés: 

ügyrendben  

leírtak szerint 

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó  

Bank vagy 

pénztár 

A kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 
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2  
Szolgáltatási 

kiadások elszámolása 

Számlarend 

Számviteli 

politika 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

pénzügyi ügyintéző 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

Utalvány-rendelet, 

Kiadási 

pénztárbizonylat 

kiállítása 

Felelős: analitikus 

könyvelő, főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény-

vezető 

 

Folyama-

tos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint t 

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Bank vagy 

pénztár 

A kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

3  
Különféle dologi 

kiadások elszámolása 

Számlarend 

Számviteli 

politika 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

Pénzügyi ügyintéző 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

Pénzügyi ügyintéző 

Utalvány-rendelet, 

Kiadási pénztár- 

bizonylat 

kiállítása 

Felelős: analitikus 

könyvelő, főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény-

vezető 

Folyama-

tos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint  

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó  

Bank vagy 

pénztár 

A kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

Sor-

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

4  

Beszerzéshez 

kapcsolódó általános 

forgalmi adó kiadások 

elszámolása 

Számlarend 

ÁFA tv.,  

Ávr. 

Áhsz. 

Előkészítő: 

Pénzügyi ügyintéző 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

számviteli dolgozó 

ÁFA analitika 
Felelős: számviteli 

dolgozó 

Folyama-

tos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint  

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Bank vagy 

pénztár 

A kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

5 
Egyéb folyó kiadások 

elszámolása 

Számlarend 

Számviteli 

politika 

Ávr., Áhsz 

Előkészítő: 

Pénzügyi ügyintéző 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

számviteli dolgozó 

Utalvány-rendelet, 

Kiadási pénztár- 

bizonylat 

kiállítása 

pénzügyi ügyintéző 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény-

vezető  

Folyama-

tos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint  

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Bank vagy 

pénztár 

A kiadásokat a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

Költségvetési bevételek ellenőrzési nyomvonala 

Intézményi működési bevételek 

1  
Alaptevékenységgel 

kapcsolatos 

Számlarend, 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

Pénzügyi ügyint. 

Számla, bevételi 

pénztár-bizonylat 

Felelős: pénzügyi 

ügyintéző 

Folyama-

tos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

Utalványozó: 

intézmény-

Bank vagy 

pénztár 

A bevételeket a 

főkönyvi 
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bevételek Önköltségszámí-

tási szabályzat 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

Pénzügyi ügyint. 

kiállítása  

Kötelezettség-

vállaló: intézmény-

vezető 

múzeumigazgat

ó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint  

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

2 
Kiegészítő 

tevékenység bevétele  

Számlarend, 

Ávr., Áhsz. 

Önköltségszámí-

tási szabályzat 

Alapító okirat 

Előkészítő: 

Pénzügyi ügyint. 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

Pénzügyi ügyint. 

Számla, bevételi 

pénztár-bizonylat 

kiállítása 

Felelős: pénzügyi 

ügyintéző 

 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény-

vezető 

Folyama-

tos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint  

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Bank vagy 

pénztár 

A bevételeket a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 
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Sor-

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

3 

A bevételhez 

kapcsolódó általános 

forgalmi adó 

elszámolása 

Számlarend 

Ávr., Áhsz. 

ÁFA tv. 

Előkészítő: 

pénzügyi ügyint. 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

pénzügyi ügyint. 

Számla, bevételi 

pénztár-bizonylat 

kiállítása 

Felelős: pénzügyi 

ügyintéző 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény-

vezető  

Folyama-

tos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint  

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Bank vagy 

pénztár 

A bevételeket a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek  

1 

 

Felhalmozási és 

tőkejellegű 

bevételek 

 

Számlarend 

Ávr., Áhsz.  

ÁFA tv. 

Selejtezési 

szabályzat,  

Előkészítő: 

számviteli dolgozó 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

Számviteli dolgozó 

Számla kiállítása, 

vagy megállapodás 

készítése  

Felelős: pénzügyi 

ügyintéző 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény-

vezető 

 

Folyama-

tos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint 

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Bank vagy 

pénztár 

A bevételeket a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

2 

A bevételhez 

kapcsolódó Áfa 

elszámolása 

Számlarend 

Ámr., ÁFA tv. 

Pénzügyi ügyint. 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

Pénzügyi ügyint. 

Számla kiállítása 

Felelős: pénzügyi 

ügyintéző 

Kötelezettség-

vállaló: intézmény-

vezető 

Folyama-

tos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint 

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Bank vagy 

pénztár 

A bevételeket a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

Támogatások, pénzforgalom nélküli bevételek  

1 

irányító szervtől 

kapott 

költségvetési 

támogatás 

elszámolása 

Számlarend 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

Előirányzat 

felhasználási terv 

Felelős: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Folyama-

tos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazg

Bank 

A kapott támogatást 

a főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

cdp://1/A0000249.KOR/
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főkönyvi könyvelő 

 

leírtak szerint ató 

Sor-

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

2 

Egyéb kapott 

támogatás 

elszámolása 

(pályázat) 

Számlarend 

Ávr., Áhsz. 

LXXXVI. Tv.,  

Szerződés 

Előkészítő: 

pályázat írók 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

Pályázati szerződés 

alapján elszámolás 

elkészítése  

Felelős: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Kötelezettség-

vállaló nincs  

Folyama-

tos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint 

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

Bank 

A kapott támogatást 

a főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

3 
Pénzforgalom nélküli 

bevételek elszámolása 

Számlarend,  

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő:  

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

Analitikus 

nyilvántartás, 

összesítő feladás 

Felelős: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Féléves: 

Félévet 

követ 15-ig 

Éves: 

tárgyévet 

követ 15-ig 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

Érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint 

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

nincs 

A feladások alapján a 

pénzforgalom nélküli 

bevételeket a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell. 

 

Házipénztári pénzkezelés folyamatának ellenőrzési nyomvonala  

 

1 
OTP számláról 

készpénz felvétele 

Számlarend, 

Gazdálkodási 

szabályzat, 

Pénzkezelési 

Szabályzat 

Előkészítő: 

pénzügyi ügyint. 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

pénzügyi ügyint 

Banki bizonylat 

Felelős: pénzügyi 

ügyintéző 

 

Folyama-

tos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

2 

Felvett készpénz 

bevételezése a 

pénztárba 

Számlarend, 

Gazdálkodási 

szabályzat, 

Pénzkezelési 

Szabályzat 

Végrehajtó: 

pénzügyi ügyint 
Pénztárbizonylat 

Felelős: pénzügyi 

ügyintéző 

 

Azonnal 
Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 
Pénztár 

Házipénztári 

nyilvántartás 

3 Házipénztári Gazdálkodási Előkészítő: A szükséges Felelős: pénzügyi Azonnal  Nem Nem Nem értelmezhető 
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kifizetésre benyújtott 

bizonylatok alaki és 

tartalmi ellenőrzése 

szabályzat, 

Pénzkezelési 

Szabályzat 

pénzügyi ügyint. 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

pénzügyi ügyint 

mellékletek ügyintéző 

 

értelmezhető értelmezhető 

Sor-

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

4 

A kifizetés előtt a 

teljesítés szakmai 

igazolása, 

érvényesítése, 

utalványozása és 

ellenjegyzése 

Kötelezettségválla-

lási szabályzat, 

Pénzkezelési 

Szabályzat, 

 

Koordináló: 

pénzügyi 

ügyintéző 

Pénztárbizonylat  

Felelős: pénzügyi 

ügyintéző 

 

folyamatos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Szakmai teljesítés 

igazolása, 

érvényesítés: 

ügyrendben 

leírtak szerint 

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

5  
Kifizetés teljesítése a 

pénztárból 

Gazdálkodási 

szabályzat, 

Pénzkezelési 

Szabályzat 

Végrehajtó: 

pénzügyi ügyint 
Pénztárbizonylat  

Felelős: pénzügyi 

ügyintéző 

 

folyamatos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

pénztárellenőr 

 

Nem 

értelmezhető 
Pénztár Nem értelmezhető 

6 

Elszámolásra kiadott 

előlegek analitikus 

nyilvántartásba vétele 

Számlarend 

Gazdálkodási 

szabályzat, 

Pénzkezelési 

Szabályzat 

Végrehajtó: 

pénzügyi ügyint 

Analitikus 

nyilvántartás 

Felelős: pénzügyi 

ügyintéző 

 

folyamatos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 

Analitikus 

nyilvántartás 

7  

Pénzforgalomról 

pénztárjelentés 

készítése 

Számlarend 

Pénzkezelési 

Szabályzat 

Végrehajtó: 

pénzügyi ügyint 
pénztárjelentés 

Felelős: pénzügyi 

ügyintéző 

 

folyamatos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

pénztárellenőr  

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 

Analitikus 

nyilvántartás 

8 

Pénztárellenőrzés 

keretében a 

pénztárjelentés 

valódiságának és a 

pénztárban lévő 

készpénz 

mennyiségének  

Számlarend 

Pénzkezelési 

Szabályzat 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

pénztárjelentés 
Felelős: pénztár 

ellenőr 
folyamatos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 

Analitikus 

nyilvántartás 
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ellenőrzése 

9 

Az ellenőrzött, 

utalványozott, 

ellenjegyzett, 

kifizetett 

pénztárbizonylatok 

átadása a könyvelés 

részére 

Számlarend 

Gazdálkodási 

szabályzat, 

Pénzkezelési 

Szabályzat 

Végrehajtó: 

pénzügyi ügyint 
Nem értelmezhető 

Felelős: pénzügyi 

ügyintéző 

 

folyamatos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

  

Sor-

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

10 

Házipénztári tételek 

kontírozása, és 

könyvelése 

számítógépes 

program segítségével 

Számlarend 

Gazdálkodási 

szabályzat 

Előkészítő:  

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

kontírozás 
Felelős: főkönyvi 

könyvelő 
folyamatos 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 
főkönyvi könyvelés 

11 

A házipénztári 

bizonylatok 

archiválása 

Pénzkezelési 

Szabályzat 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

 

Archív 

dokumentum 

Felelős: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

 

Nem 

értelmez-

hető 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

 

Felesleges vagyontárgyak feltárásának, hasznosításának, selejtezésének ellenőrzési nyomvonala  

 

1 

Felesleges 

vagyontárgyak 

feltárása 

Számviteli törvény, 

Ávr., Áhsz., 

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat 

Előkészítő:  

analitikus könyv. 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

analitikus könyv. 

Felesleges 

vagyontárgyak 

jegyzéke 

Felelős: analitikus 

könyvelő 
folyamatos 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

2 Felesleges Számviteli törvény, Előkészítő:  Megállapodás, Felelős: analitikus folyamatos Kötelezettség- Utalványozó: Bank, pénztár Analitikus 
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vagyontárgyak 

értékesítése 

Ávr., Áhsz., 

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat 

analitikus könyv. 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

analitikus könyv. 

átadás-átvételi 

jegyzőkönyv, 

számla 

könyvelő vállalási 

szabályzat szerint 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

nyilvántartás, 

főkönyvi könyvelés 

3 Selejtezés 

Számviteli törvény, 

Ávr., Áhsz., 

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat 

Előkészítő:  

analitikus könyv. 

Koordináló: 

gazdvez. 

Végrehajtó: 

analitikus könyv., 

selejtezési bizottság 

Selejtezési 

jegyzőkönyv 

Felelős: analitikus 

könyvelő, 

Selejtezési 

bizottság 

Szabályzat 

szerint 

Kovács Zita 

múzeumigazgató, 

leltárellenőr 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 

Analitikus 

nyilvántartás, 

főkönyvi könyvelés 

Sor-

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

4 
Leselejtezett tárgyak 

értékesítése 

Számviteli törvény, 

Ávr., Áhsz., 

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat 

Előkészítő:  

analitikus könyv. 

Koordináló: 

gazdvez. 

Végrehajtó: 

analitikus könyv., 

selejtezési bizottság 

jegyzőkönyv, 

számla 

Felelős: analitikus 

könyvelő, 

Selejtezési 

bizottság 

Szabályzat 

szerint 

Kötelezettség-

vállalási 

szabályzat szerint 

Utalványozó: 

intézmény-

vezető 

Ellenjegyző: 

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

Bank, pénztár 

Analitikus 

nyilvántartás, 

főkönyvi könyvelés 

5 
Leselejtezett tárgyak 

megsemmisítése 

Számviteli törvény, 

Ávr., Áhsz., 

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat 

Előkészítő:  

analitikus könyv. 

Koordináló: 

gazdvez. 

Végrehajtó: 

analitikus könyv., 

selejtezési bizottság 

Selejtezési 

jegyzőkönyv 

Felelős: analitikus 

könyvelő, 

Selejtezési 

bizottság 

Szabályzat 

szerint 

Kovács Zita 

múzeumigazgató, 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 

Analitikus 

nyilvántartás, 

főkönyvi könyvelés 

 

Leltározás ellenőrzési nyomvonala  

 

 

1 

Leltározási utasítás 

kiadása 

Számviteli törv. 

Ávr., Áhsz., 

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat  

Kovács Zita 

múzeumigazgató 
Leltározási utasítás 

Felelős: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Leltározás 

megkezdése 

előtt 

legalább 

egy 

Ellenőrzés: 

intézményvezető 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető  
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hónappal 

2 
Leltározás 

előkészítése 

Számviteli törvény, 

Ávr., Áhsz., 

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat 

Előkészítő:  

analitikus könyv. 

Koordináló: 

gazdvez. 

Végrehajtó: 

analitikus könyv 

Leltárfelvételi 

ívek, megbízó 

levelek 

Felelős: analitikus 

könyvelő, 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Leltározás 

megkezdésé

ig 

Ellenőrzés: 

intézményvezető 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

3 Leltár felvétel 

Számviteli törvény, 

Ávr., Áhsz., 

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat 

Előkészítő:  

analitikus könyv. 

Koordináló: 

gazdvez. 

Végrehajtó:  

selejtezési bizottság 

Leltárak, egyéb 

kimutatások, 

jegyzőkönyv 

Felelős: analitikus 

könyvelő, 

selejtezési bizottság 

 

Ütemterv-

ben 

meghatáro-

zottak 

szerint 

leltárellenőr 
Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 
Leltárfelvételi ív 

Sor-

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

4 

Leltárak 

leltárkörzetenkénti 

feldolgozása 

Számviteli törvény, 

Ávr., Áhsz., 

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat 

Végrehajtó: 

analitikus könyv 

selejtezési bizottság 

Leltározó 

jegyzőkönyv 

Felelős: analitikus 

könyvelő, 

selejtezési bizottság 

 

Ütemterv-

ben 

meghatáro-

zottak 

szerint 

leltárellenőr 
Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 
Leltárfelvételi ív 

5 

Intézményi 

leltáreredmény 

megállapítása 

Számviteli törvény, 

Ávr., Áhsz., 

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat 

Végrehajtó: 

analitikus könyv 

 

Összefoglaló 

leltározó 

jegyzőkönyv 

Felelős: analitikus 

könyvelő 

Leltárfelvé-

telt követő 

30 napon 

belül 

leltárellenőr 
Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 
Kiértékelt leltár 

6 
Leltáreltérések 

 okainak feltárása 

Számviteli törvény, 

Ávr., Áhsz., 

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat 

Koordináló: 

gazdvez. 

Végrehajtó: 

analitikus könyv 

Vizsgálati 

jegyzőkönyv 

Felelős: analitikus 

könyvelő 

Leltárfelvé-

telt követő 

30 napon 

belül 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

7 
Leltáreltérések 

számviteli rendezése 

Számviteli törvény, 

Ávr., Áhsz., 

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat 

Előkészítő:  

analitikus könyv. 

Koordináló: 

gazdvez. 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyv. 

Előterjesztés a 

számviteli 

rendezésre 

Felelős: analitikus 

könyvelő,  

főkönyvi könyvelő 

Dokumentá

-lást követő 

30 napon 

belül 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 

Analitikus 

nyilvántartás, 

főkönyvi könyvelés 



 

- 73 - 

8 
Leltáreltérést előidéző 

okok megszüntetése 

Számviteli törvény, 

Ávr., Áhsz., 

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat 

Előkészítő:  

analitikus könyv. 

Végrehajtó:  

gazdvez 

Jegyzőkönyvek, 

utasítások 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Leltárfelvé-

telt követő 

30 napon 

belül 

intézményvezető 
Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 
Nem értelmezhető 

9 

Személyi felelősség 

esetén a felelős(ök ) 

Kártérítési 

felelősségének 

megállapítása 

Munka 

Törvénykönyve, 

Kjt.,  

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat 

 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Jogi vélemények, 

jegyzőkönyvek 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Leltárfelvé-

telt követő 

30 napon 

belül 

intézményvezető 
Nem 

értelmezhető 

Nem 

értelmezhető 

Analitikus 

nyilvántartás, 

főkönyvi könyvelés 

 

Az intézmény zárlati feladatai ellátásának ellenőrzési nyomvonala  

Havi zárlati feladatok 

1 

Pénzforgalmi szám-

lák záró egyenlege-

inek egyeztetése a 

főkönyvi  

könyveléssel 

Számlarend,  

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő:  

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

Főkönyvi kivonat 

készítése 

Felelős:  

Számviteli 

ügyintéző 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Hónapot 

követő 10-

ig 

nincs nincs nics 

Az egyeztetésnek 

nincs , az eltérést 

korrigálni kell 

2 
A pénztárjelentés 

adatainak egyeztetése 

Számlarend 

Ávr., Áhsz. 

Pénzkezelési 

szabályzat 

 

Előkészítő: 

pénzügyi ügyintéző 

Koordináló: 

főkönyvi könyvelő 

Végrehajtó: 

pénzügyi ügyintéző 

Pénztárjelentés 

elkészítése 

Felelős:  

pénzügyi 
ügyintéző 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Hónapot 

követő 10-

ig 

Ellenőrzés: 

pénztárellenőr 
nincs nincs 

Az egyeztetésnek 

nincs , az eltérést 

korrigálni kell 

3 

Bankszámlák 

egyenlegeinek 

egyeztetése 

Számlarend 

Ávr., Áhsz. 

Pénzkezelési 

szabályzat 

 

Előkészítő: 

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

pénzügyi ügyintéző, 

főkönyvi könyvelő 

Főkönyvi kivonat 

készítése 

Felelős: Számviteli 

ügyintéző 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Hónapot 

követő 10-

ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs 

Az egyeztetésnek 

nincs , az eltérést 

korrigálni kell 



 

- 74 - 

4 

Az 1-5 

számlaosztályban 

könyvelt kiadások 

egyeztetése a 6-7-es 

számlaosztályban 

elszámolt 

kiadásokkal 

 

Számlarend 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: 

gazd.vezető 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

Főkönyvi kivonat 

alapján 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Hónapot 

követő 15-

ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs 

Az egyeztetésnek 

nincs , az eltérést 

korrigálni kell 

5 

A pénzforgalmi 

számlákon könyvelt 

kiadások egyeztetése 

az átvez. számlákon 

elszámolt 

bevételekkel és 

kiadásokkal 

Számlarend 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

számviteli 

dolgozó,munkaügyi 

ügyintéző 

Koordináló,  

végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

 

Előirányzat 

felhasználási terv 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Hónapot 

követő 15-

ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs 

Az egyeztetésnek 

nincs , az eltérést 

korrigálni kell 

Sor-

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

6 
Havi pénzforgalom 

egyeztetése 

Számlarend 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

számviteli dolgozó, 

koordináló Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

 

Főkönyvi kivonat 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő  

Kötelezettség-

vállaló: nincs 

Hónapot 

követő 10-

ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs 

Az egyeztetésnek 

nincs , az eltérést 

korrigálni kell 

Negyedéves zárlati feladatok ( a havi zárlati feladatokon túlmenően) 

1  

Beruházási és 

felújítási számlák 

egyeztetése az 

analitikus 

nyilvántartással 

Számviteli politika 

Számlarend 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

analitikus könyvelő 

Koordináló: 

főkönyvi könyvelő 

Végrehajtó:  

analitikus könyvelő 

 

 

Összesítő feladás 

az analitikus 

nyilvántartásból a 

főkönyvi 

könyvelés felé 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Negyed-

évet követő 

10-ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs 

Az egyeztetésnek 

nincs , az eltérést 

korrigálni kell 
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2  

Függő, átfutó 

kiadások egyeztetése 

az analitikus 

nyilvántartásokkal 

Számviteli politika 

Számlarend 

Ávr., Áhsz 

Előkészítő: 

analitikus könyvelő, 

munkaügyi 

ügyintéző 

Koordináló: 

főkönyvi könyvelő 

Végrehajtó: 

analitikus könyvelő 

pénzügyi ügyintéző 

 

Összesítő feladás 

az analitikus 

nyilvántartásból a 

főkönyvi 

könyvelés felé 

Felelős:  

Főkönyvi könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Negyed-

évet követő 

10-ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs 

Az egyeztetésnek 

nincs , az eltérést 

korrigálni kell 

3  

Felhalmozási 

kötelezettség-vállalás 

könyvelése 

Számviteli politika 

Számlarend 

Ávr., Áhsz 

Előkészítő:  

gazd.vezető 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

 

Összesítő feladás 

az analitikus 

nyilvántartásból a 

főkvi könyv. felé 

Felelős: 

köt.vállalást 

nyilvántartó 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Negyed-

évet követő 

10-ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs 

A kötelezettség-

vállalást a 0-s 

számlaosztályban 

kell könyvelni. 

Sor-

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

4  

Pénzeszközátadás 

kötelezettség-

vállalása könyvelése 

Számviteli politika 

Számlarend 

Ávr., Áhsz 

Előkészítő: 

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

 

Összesítő feladás 

az analitikus 

nyilvántartásból a 

főkönyvi 

könyvelés felé 

Felelős: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Negyed-

évet követő 

15-ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs 

A kötelezettség-

vállalást a 0-s 

számlaosztályban 

kell könyvelni  

5  

Működési célú 

kötelezettség-vállalás 

könyvelése 

Számviteli politika 

Számlarend 

Ávr., Áhsz 

Előkészítő: 

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

 

 

 

Összesítő feladás 

az analitikus 

nyilvántartásból a 

főkönyvi 

könyvelés felé 

 

 

 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Negyed-

évet követő 

15-ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs 

A kötelezettség-

vállalást a 0-s 

számlaosztályban 

kell könyvelni  
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6  

 

 

Állomány változások 

elszámolása 

(követelések, 

kötelezettségek, 

befekt. pü. eszközök, 

készletek, 

befejezetlen 

beruházások) 

Számlarend 

Számviteli politika 

Előkészítő:  

analitikus könyvelő 

pénzügyi ügyintéző  

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

analitikus könyvelő 

pénzügyi ügyintéző  

 főkönyvi könyvelő 

Összesítő feladás 

az analitikus 

nyilvántartásból a 

főkönyvi 

könyvelés felé 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Negyed-

évet követő 

15-ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs 

Az állomány-

változást könyvelni 

kell 

7  

Terv szerinti 

értékcsökkenés 

elszámolása 

Számlarend 

Számviteli politika 

 

Előkészítő: 

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: 

gazd.vezető 

Végrehajtó:  

analitikus könyvelő 

főkönyvi könyvelő 

 

Összesítő feladás 

az analitikus 

könyvelésből 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Negyed-

évet követő 

15-ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs 

Az állomány-

változást könyvelni 

kell 

Sor-

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

8. 

Negyedéves ÁFA 

bevallás elkészítése, 

ÁFA befizetése 

Számalrend, 

Számviteli politika, 

ÁFA törvény 

Előkészítő: 

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: 

gazd.vezető 

Végrehajtó:  

analitikus könyvelő 

főkönyvi könyvelő 

Összesítő feladás 

az analitikus 

könyvelésből 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő, pénzügyi 

ügyintéző 

Kötelezettség-

vállaló: 

intézményvezető 

Negyedévet 

követő 20.-

áig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

Utalványozó: 

intézményvez

ető 

Ellenjegyző: 

gazdgi vezető 

Bank 

A befizetést a 

főkönyvi 

könyvelésben 

könyvelni kell 

Féléves zárlati feladatok (a negyedéves zárlati feladatokon túlmenően) ellenőrzési nyomvonala 

1  

A közvetett kiadások 

szakfeladatra történő 

felosztása 

Számlarend 

Számviteli 

politika, 

Önköltség-

számítási 

Előkészítő: 

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Összesítő feladás 

a könyvelésből 

mutató-számok 

alapján 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Félévet 

követő 15ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs 
A felosztást 

könyvelni kell 
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szabályzat 

Ávr., Áhsz. 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

2  

Előirányzat-

módosítások 

egyeztetése 

Számlarend 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató  

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Félévet 

követő 15-

ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs 

Eltérés esetén a 

módosítást 

könyvelni kell. 

cdp://1/A0000249.KOR/
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Sor-szám 
A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

 Speciális éves zárlati feladatok (az általános zárlati feladatokon túlmenően) ellenőrzési nyomvonala 

 

Az „Intézményi beszámolás” ellenőrzési  nyomvonala  

 

Féléves és éves beszámoló jelentés 

1  

Terven felüli 

értékcsökkenés, 

értékvesztés 

elszámolása 

Számlarend 

Számviteli 

politika, 

Értékelési 

szabályzat 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: anal. 

nyilvántartó 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: anal. 

nyilvántartó  

Összesítő feladás 

a könyvelésből 

jegyzőkönyvek 

alapján 

Felelős: 

 Analitikus 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Tárgy évet 

követő 31-

ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs könyvelni kell 

2 

Különféle árfolyam 

különbözetek 

elszámolása 

Számlarend 

Számviteli 

politika, 

Értékelési 

szabályzat 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató  

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

Összesítő feladás 

a könyvelésből 

jegyzőkönyvek 

alapján 

Felelős: 

  főkönyvi könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló nincs 

Tárgy évet 

követő 31-

ig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs nincs könyvelni kell 

1 

A könyvvezetés 

utóellenőrzése 

(főkönyv és 

analitikák) 

Számlarend 

Számviteli 

politika, 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

 

Könyvelési naplók 

és könyvelési 

alap-bizonylatok 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló: nincs 

Félévet/évet 

követő hó 

31.-éig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Érvényesítés 

nincs 

nincs nincs nincs 

2 

 
Főkönyvi kivonat 

egyeztetése 

Számlarend, 

Ávr., Áhsz. 

Előkészítő: 

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: Kovács 

Könyvelési naplók 

és főkönyvi 

kivonat 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

Félévet/évet 

követő hó 

31.-éig 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

nincs nincs nincs 

cdp://1/A0000249.KOR/
cdp://1/A0000249.KOR/
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Sor-

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

 

 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

vállaló: nincs tó 

Érvényesítés 

nincs 

3  Leltározás, egyeztetés 

Ávr.,  Áhsz . 

Számlarend, 

Leltározási és 

selejtezési 

szabályzat 

Előkészítő:  

analitikus könyvelő 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató,  

gondnok 

Végrehajtó: 

Leltározó bizottság 

 

Leltárfelvételi 

ívek, főkönyvi 

kivonat és 

analitikus 

nyilvántartás, 

valamint a 

könyvelési 

alapbizonylat 

 

Felelős: 

leltárszabályzatban 

foglaltak szerint 

Kötelezettség-

vállaló: nincs 

Leltározási 

ütemterv 

alapján 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Érvényesítés 

nincs 

nincs nincs nincs 

4  Leltár jóváhagyása 
Leltár-készítési 

szabályzat 

Előkészítő, 

koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

Leltározó bizottság 

 

 

Leltár és 

bizonylatai 

Felelős: 

gazd.vezető 

Kötelezettség-

vállaló: nincs 

Leltározási 

utasítás 

szerint 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

nincs nincs nincs 

5  

Könyvviteli mérleg 

összeállítása, 

jóváhagyása  

Számviteli 

politika, 

Számlarend, Ávr., 

Áhsz 

Előkészítő: 

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

 

Főkönyvi kivonat 

leltár, mérleg 

Felelős: 

 Főkönyvi könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló: nincs 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

tó 

Érvényesítés 

nincs 

nincs nincs nincs 

6  
Pénzforgalmi jelentés 

összeállítása  

Számlarend,  Ávr., 

Áhsz 

Előkészítő: 

főkönyvi könyvelő 

Koordináló: Kovács 

Főkönyvi kivonat, 

pénzforgalmi 

jelentés 

Felelős: 

gazd.vezető. 

Kötelezettség-

az irányító 

szerv által 

megadott 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazga

nincs nincs nincs 

cdp://1/A0000249.KOR/
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Sor- 

szám 

A téma vagy 

feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

A pénzforgalmi jelentés tájékoztató adatai 

1  

A munkáltató által 

levont és az 

adóhatóságnak 

átutalt SZJA 

összege 

Számlarend 

Ávr. 

Előkészítő: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés melléklete 

Felelős: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Kötelezettség-

vállaló: 

intézményvezető 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra  

Ellenőrzés: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

nincs nincs nincs 

2  

hatóságnak átutalt 

munkavállalót 

terhelő egészség-

biztosítási és 

nyugdíjjárulék 

összege 

Számlarend 

Ávr. 

Előkészítő: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus  

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés melléklete 

Felelős: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Kötelezettség-

vállaló: 

intézményvezető 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra  

Ellenőrzés: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

nincs nincs nincs 

3  

A munkáltató által 

levont és az 

adóhatóságnak 

átutalt 

munkavállalókat 

terhelő magán-

Számlarend 

Ámr. 

Előkészítő: 

munkaügyi  

ügyintéző 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés melléklete 

Felelős: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Kötelezettség-

vállaló: 

intézményvezető 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra  

Ellenőrzés: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

nincs nincs nincs 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

 

 

 

vállaló: nincs időpontra tó 

Érvényesítés 

nincs 
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nyugdíjpénztári 

tagdíj összege 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő  

4 

A munkáltatót ter-

helő betegszabad-

sággal összefüggő 

kifizetések összege 

és a pénzbeni jutta-

tásban részesített 

dolgozók száma 

Számlarend 

Ámr. 

Előkészítő: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő  

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés melléklete 

Felelős: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Kötelezettség-

vállaló: 

intézményvezető 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra  

Ellenőrzés: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

nincs nincs nincs 

Sor- 

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványo-

zás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

5  

Társadalombiztosí-

tási és család-

támogatási 

kifizetőhely által 

folyósított családi 

pótlék, táppénz, 

egyéb 

társadalombiztosí-

tási ellátás összege 

 

Számlarend 

Ámr. 

Előkészítő: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgatók 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő  

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés melléklete 

Felelős: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Kötelezettség-

vállaló: az önállóan  

működő és 

gazdálkodó int 

vezetője 

Félévet/ 

Tárgy-évet 

követő 31-ig 

Ellenőrzés: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató  

nincs nincs nincs 

6 

A munkáltató által 

levont 

munkavállalói 

járulék összege 

Számlarend 

Ámr. 

Előkészítő: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés melléklete 

Felelős: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Kötelezettség-

vállaló ügyrend 

szerint 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

nincs nincs nincs 

7 

A személyi 

juttatásokra, 

munkaadókat 

terhelő járulékokra 

és a 

Számlarend 

Ámr. 

Előkészítő: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Koordináló: Kovács 

Zita 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés melléklete 

Felelős: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Kötelezettség-

vállaló ügyrend 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra  

 

Ellenőrzés: 

munkaügyi  

ügyintéző  

Kovács Zita 

múzeumigazg

nincs nincs nincs 
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kamatkiadásokra 

vonatkozó 

költségszámítások-

hoz szükséges 

kiegészítő adatok  

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő  

szerint ató   

8 

A dologi 

kiadásokból az  ÁFA 

mindenkori kulcsai 

szerinti adóalap 

összege 

Számlarend 

Előkészítő:  

Számviteli dolgozó 

koordináló,  

végrehajtó: főkönyvi 

könyvelő 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés melléklete 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló ügyrend 

szerint  

 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó   

nincs nincs nincs 

Sor- 

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványo-

zás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

9 

A tárgyévben 

behajthatatlan 

követelésként leírt 

összeg 

Számlarend, 

Számviteli politika 

 

Előkészítő: 

számviteli dolgozó 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés melléklete 

Felelős: 

gazd.vezető 

Kötelezettség-

vállaló ügyrend 

szerint 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés: 

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó  

nincs nincs nincs 

10  

A tárgyévben 

elengedett 

követelések értéke 

Számlarend, 

Számviteli politika 

Ámr. 

Előkészítő: 

számviteli dolgozó 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

Pénzforgalmi 

jelentés melléklete 

Felelős: igazgató 

Kötelezettség-

vállaló ügyrend 

szerint 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés:  

 Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó  

nincs nincs nincs 

11  
Pénzmaradvány 

összeállítása 

Számlarend, 

Számviteli politika 

Ámr. 

Előkészítő: főkönyvi 

könyvelő 

Koordináló: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

pénz maradvány 

kimutatás táblázat 

Felelős: 

gazd.vezető. 

Kötelezettség-

vállaló ügyrend 

szerint 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra  

Ellenőrzés:   

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

 

nincs nincs nincs 
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Kiegészítő mellékletek összeállítása 

 

1  

A költségvetési szerv 

létszáma és személyi 

juttatásai 

SZMSZ 

Számlarend, 

Számviteli 

politika 

Ámr. 

Előkészítő: 

munkaügyi  üi.  

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyvelő 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

 

 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés, 

Kovács Zita 

múzeumiga

zgatók 

 

nincs nincs nincs 

2  

A költségvetési 

előirányzatok és a 

pénzforgalom 

egyeztetése  

Számlarend, 

Számviteli politika 

Ámr. 

Előkészítő: 

főkönyvi könyv. 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végreh: fők. k-lő 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés,  

Kovács Zita 

múzeumigazg

atók 

nincs nincs nincs 

Sor- 

szám 

A téma vagy feladat 

megnevezése 

Jogszabályok 

(belső, speciális) 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

3  

Az immateriális javak, 

tárgyi eszközök 

állományának 

alakulása 

Számlarend, 

Számviteli politika 

Ámr. 

Előkészítő: 

főkönyvi 

könyvelő 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi 

könyvelő 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés,  

Kovács Zita 

múzeumigazg

atók 

nincs nincs nincs 

4  

A feladatmutatók 

állományának 

alakulása 

Számlarend, 

Számviteli politika 

Ámr.  

Előkészítő: 

főkönyvi 

könyvelő 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő  

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazg

atók 

nincs nincs nincs 



 

- 84 - 

könyvelő 

5  

A normatív, és a 

normatív kötött 

felhasználású állami 

hozzájárulás, a  

céltámogatás 

elszámolása 

Számlarend, 

Számviteli politika 

Ámr.,  

aktuális 

költségvetési 

törvény 

Előkészítő: 

főkönyvi 

könyvelő 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi 

könyvelő 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

Felelős:gazdasági.

vezető 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés,  

Kovács Zita 

múzeumigazg

ató 

nincs nincs nincs 

6  

egyéb forrásból 

folyósított ellátások 

részletezése  

Számlarend, 

számviteli politika 

Ámr. 

 

 

Előkészítő: 

főkönyvi 

könyvelő 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi 

könyvelő 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet  

Felelős: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazga

tók 

nincs  nincs  nincs  
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Sor- 

szám 

A téma vagy feladat 
Jogszabályok 

(belső, speciális 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

7  

A követelések és 

kötelezettségek 

állományának 

alakulása 

Számlarend, 

számviteli politika 

Ámr. 

Előkészítő: 

főkönyvi 

könyvelő 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi 

könyvelő 

 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet 

Felelős: főkönyvi 

könyvelő  

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazga

tók 

nincs  nincs  nincs  

8 

A befektetett 

eszközök, követelések, 

készletek 

értékvesztésének 

alakulása 

Számlarend, 

számviteli politika  

Ámr. 

Értékelési 

szabályzat 

Előkészítő: 

főkönyvi 

könyvelő 

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató  

Végrehajtó: 

főkönyvi 

könyvelő  

 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet  

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló ügyrend 

szerint  

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazga

tók 

nincs  nincs  nincs  

9 

A kötelezettség-

vállalások 

állományának 

alakulása,  

Számlarend, 

számviteli politika  

Ámr. 

Előkészítő: 

főkönyvi könyv.  

Koordináló: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Végrehajtó: 

főkönyvi könyv. 

 

Főkönyvi kivonat, 

analitikus 

nyilvántartás, 

kiegészítő 

melléklet  

Felelős: főkönyvi 

könyvelő 

Kötelezettség-

vállaló ügyrend 

szerint  

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés,:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ók 

nincs  nincs  nincs  

10 

Az intézményi 

költségvetés 

beszámolójának 

Számlarend, 

számviteli politika 

Ámr. 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó: 

Mérleg,  

Szöveges 

Felelős: Kovács 

Zita 

az irányító 

szerv által 

megadott 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

nincs  nincs  nincs  
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szöveges indoklása  Kovács Zita 

múzeumigazgató 

 

beszámoló jelentés  múzeumigazgató  

 

időpontra ó 

Sor- 

szám 

A téma vagy feladat 
Jogszabályok 

(belső, speciális 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó 

Dokumentum 

elkészítése 

Felelős, 

kötelezettség-

vállaló 

Határidő 
Ellenőrzés, 

Érvényesítés 

Utalványozás 

Ellenjegyzés 

Pénzügyi 

teljesítés 

Könyvvezetésben 

való megjelenés 

11 

Az előző költségvetési 

évben az ellenőrzés 

által feltárt 

hiányosságok 

módosításainak 

szöveges indoklása 

Számlarend, 

számviteli politika 

Ámr. 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Mérleg,  

Szöveges 

beszámoló jelentés  

Felelős: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs  nincs  nincs  

12 

Az összeállított 

beszámoló jelentés 

egyeztetése az 

érintettekkel 

Számlarend, 

számviteli politika 

Ámr. 

Előkészítő, 

koordináló, 

végrehajtó: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató 

Mérleg,  

Szöveges 

beszámoló jelentés 

Felelős: Kovács 

Zita 

múzeumigazgató 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra  

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs  nincs  nincs  

13  

Az intézményi 

beszámoló jelentés 

jóváhagyása 

Ámr. 

SZMSZ  

előkészítő: 

Kovács Zita 

múzeumigazgató  

nevelőtestületi ülés  
felelős: intézmény 

igazgatója 

az irányító 

szerv által 

megadott 

időpontra 

Ellenőrzés:  

Kovács Zita 

múzeumigazgat

ó 

nincs  nincs  nincs  



 

- 87 - 
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1. Költségvetési folyamatlista 

 

(a tevékenységek és fő folyamatok meghatározása) 

 

Sorszám Tevékenység 

1. Előirányzatok kezelése 

 Költségvetés tervezése 

 Elemi költségvetés készítése 

 Előirányzat módosítás 

 Előirányzatok nyilvántartása 

 Kötelezettségvállalás    

 

2. Bevételi előirányzatok teljesítése 

 Támogatási bevételek teljesítése 

 Működési bevételek teljesítése 

 Felhalmozási bevételek 

 

3. Kiadási előirányzatok teljesítése 

 Személyi kiadások teljesítése 

 Dologi kiadások teljesítése 

 Beruházási kiadások teljesítése 

 Felújítási kiadások teljesítése 

 

4. Pénzügyi műveletek, ellenőrzés 

 Pénzügyi rendelkezési jogkör gyakorlása 

 Likviditásmenedzselés 

 FEUVE 

 Belső ellenőrzés 

 

5. Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás 

 Analitikus nyilvántartások vezetése 

 Főkönyvi nyilvántartások vezetése 

 Leltározás, leltárkészítés 

 Bevallások készítése 

 Beszámoló készítés 

 

6. Vagyongazdálkodási feladatok 

 Értékelés (értékcsökkenés, piaci érték) 

 Használatból kivonás 

 Eszközök átadása, átvétele 



  

 2 

2. Fókusz célok 

(a szervezet fő célkitűzéseinek meghatározása, ahol a súlyok az egyes célkitűzések 

jelentőségének nagyságát jelentik) 

 

 

Kiemelt célok súlyok         intervallumok 

Szabályok, normák szerinti működés 10 1-5 

Költségtakarékos és hatékony 

feladatellátás 9 1-5 

Minőségbiztosítás 5 1-5 

Szakszerű, átlátható, ellenőrizhető és 

megbecsült feladatellátás 7 1-5 

 

 

3. Folyamatok jelentősége célok szerint 

(a költségvetési folyamatlistában meghatározott tevékenységek és fő folyamatok osztályozása, 

annak megfelelően milyen mértékben kapcsolódnak a szervezet fő célkitűzéseihez egy 1-5-ig 

terjedő skálát használva, ahol: 

1 – kevésbé lényeges tevékenység az adott célkitűzés elérése tekintetében; 

5 – meghatározó tevékenység az adott célkitűzés elérése tekintetében) 

 



 

 

Folyamatok jelentősége célok szerint 

Megnevezés 
  

sú
ly

o
k
 

  

in
te

rv
a

ll
u

m
 

Előirányzatok kezelése Bevételi előirányzatok teljesítése Kiadási előirányzatok teljesítése 

Kiemelt célokhoz 

igazodás 

fontossága 

Költség-

vetés 

tervezése 

Elemi 

költségvetés 

készítése 

Előirány-

zat 

módosí-tás 

Előirány- 

zatok 

nyilván-

tartása 

Kötele-

zettség 

vállalás 

Támogatási 

bevételek 

teljesítése 

Működési 

bevételek 

teljesítése 

Felhal-

mozási 

bevé-telek 

Szemé-lyi 

kiadások 

teljesí-tése 

Dologi 

kiadások 

teljesí-tése 

Beruhá-zási 

kiadások 

teljesítése 

Felújí-tási 

kiadások 

teljesí-tése 

Szabályok , 

normák szerinti 

működés 10 1-5             

Költségtakaréko

s és hatékony 

feladatellátás 9 1-5             

Minőségbiztosít

ás 5 1-5             

Szakszerű, 

átlátható, 

ellenőrizhető és 

megbecsült 

feladatellátás 7 1-5             

Összesített 

(súlyozott) 

kiemelt 

célokhoz 

igazodás 

fontossági 

pontok                 

Súlyok 

összesen 31                           

Folyamatok súlyozott 

átlaga               

 



 

 

Folyamatok jelentősége célok szerint 

 

Megnevezés     Pénzügyi műveletek, ellenőrzés Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás Vagyongazdálkodási feladatok 

Kiemelt célokhoz 

igazodás fontossága 
súlyok 

Inter-

vallum 

Pénzügyi 

rendelkezési 

jogkörök 

gyakorlása 

Likviditás, 

menedzselés 

Pénz-

kezelés 
FEUVE 

Analitikus 

nyilván-

tartások 

vezetése 

Főkönyvi 

nyilván-

tartások 

Leltározás, 

leltárkészítés 

Bevallások 

készítése 

Beszámoló 

készítés 

értékelés 

(écs) 

használatból 

kivonás 

Eszközök 

átadása, 

átvétele 

Szabályok , 

normák szerinti 

működés 10 1-5             

Költségtakarékos 

és hatékony 

feladatellátás 9 1-5             

Minőségbiztosítás 5 1-5             

Szakszerű, 

átlátható, 

ellenőrizhető és 

megbecsült 

feladatellátás 7 1-5             

Összesített 

(súlyozott) 

kiemelt célokhoz 

igazodás 

fontossági 

pontok                 

Súlyok összesen 31               

Folyamatok súlyozott 

átlaga               

 

 



 

 

 

4. Kockázati tényezők 

(a kockázati tényezők meghatározása, ahol a súlyok az egyes kockázatok hatásának nagyságát 

jelentik) 

 

Kockázati tényezők súlyok (hatás) intervallumok 

(valószínűség) 

Kontrollok megbízhatósága 6 1-5 

Jogszabályi környezet változása 6 1-5 

Szervezeti változás 4 1-5 

A rendszer komplexitása 4 1-5 

Kölcsönhatás más rendszerekkel 3 1-5 

Bevételszintek / kiadás szintek változása 6 1-5 

Irányító szerv által gyakorolt befolyás 4 1-5 

Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 3 1-5 

Gazdasági környezet változása 3 1-5 

Munkatársak képzettsége és tapasztalata 5 1-5 

Közvélemény érzékenysége 2 1-5 

 

 

 

 

5. Folyamatok eredendő kockázata 

Az egyes tevékenységek eredendő kockázatának meghatározása, az összes kockázati tényező 

figyelembe vételével egy 1-5-ig terjedő skálát használva, ahol az adott kockázat 

bekövetkezésének valószínűsége: 

 

1 –  ritka;     2 –  valószínűtlen;     3 –  lehetséges;     4 –  valószínű;     5 –  szinte biztos 



 

 

 

Folyamatok eredendő kockázata 

Megnevezés     Előirányzatok kezelése Bevételi előirányzatok teljesítése Kiadási előirányzatok teljesítése 

Általános 

kockázati 

tényezők 

súlyok  

(hatás) 

kockázati sáv 

(valószínűség) 

Költség-

vetés 

tervezése 

Elemi 

költség-

vetés 

készítése 

Előirányzat 

módosítás 

Előirányzatok 

nyilvántartása 

Kötelezett-

ség vállalás 

Támogatási 

bevételek 

teljesítése 

Működési 

bevételek 

teljesítése 

felhalmozási 

bevételek 

Személyi 

kiadások 

teljesítése 

Dologi 

kiadások 

teljesítése 

Beruházási 

kiadások 

teljesítése 

Felújítási 

kiadások 

teljesítése 

Kontrollok 

megbízhatósága 6 1-5             

Jogszabályi kör-

nyezet változása 6 1-5             
Szervezeti 

változás 4 1-5             
A rendszer 

komplexitása 4 1-5             
Kölcsönhatás más 

rendszerekkel 3 1-5             
Bevételszintek / 

költségszintek 

változása 6 1-5             
Irányító szerv 

által gyakorolt 

befolyás 4 1-5             
Pénzügyi 

szabálytalanságok 

valószínűsége 3 1-5             

Gazdasági kör-

nyezet változása 3 1-5             
Munkatársak 

képzettsége és 

tapasztalata 5 1-5             
Közvélemény 

érzékenysége 2 1-5             

Súlyok összesen 46                           
Összesített (súlyozott) kockázati pontok 

              

Folyamatok súlyozott átlaga              



 

 

Folyamatok eredendő kockázata 

 

 

Megnevezés     Pénzügyi műveletek, ellenőrzés Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás Vagyongazdálkodási feladatok 

Általános 

kockázati tényezők 

Súlyok  

 

(hatás) 

kockázati sáv 

(valószínűség) 

Pénzügyi 
rendelkezési 

jogkörök 
gyakorlása 

Likviditás, 
menedzselés 

FEUVE 
Belső 

ellenőrzés 

Analitikus 
nyilvántartások 

vezetése 

Főkönyvi 
nyilván-
tartások 

Leltározás, 
leltár-

készítés 

Bevallások 
készítése 

Beszámoló 
készítés 

értékelés 
(écs, piaci  

érték) 

használatból 
kivonás 

Eszközök 
átadása, 
átvétele 

Kontrollok 
megbízhatósága 6 1-5             

Jogszabályi 
környezet változása 6 1-5             

Szervezeti változás 4 1-5             

A rendszer 

komplexitása 4 1-5             

Kölcsönhatás más 
rendszerekkel 3 1-5             

Bevételszintek / 
költségszintek 
változása 6 1-5             

Irányító szerv által 
gyakorolt befolyás 

4 1-5             

Pénzügyi 
szabálytalanságok 
valószínűsége 3 1-5             

Gazdasági 
környezet változása 3 1-5             

Munkatársak 

képzettsége és 
tapasztalata 5 1-5             

Közvélemény 
érzékenysége 2 1-5             

Súlyok összesen 
46              

Összesített (súlyozott) kockázati pontok 
              

Folyamatok súlyozott 

átlaga               
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6. A folyamatok kockázati értékelése 

(z egyes tevékenységek prioritásainak meghatározása az összes célkitűzéshez és kockázati tényezőhöz való viszony figyelembe vételével          {a 

tevékenységek prioritását jelző szám, a tevékenységek kockázatához, illetve jelentőségéhez rendelt számok átlaga}, majd a tevékenységek, a 

főfolyamatok, és az intézmény kockázati értékelése és besorolása) 

 

 

Értékelési szempontok:  Javasolt ellenőrzési gyakoriság: 

 

alacsony kockázat 1,0 - 2,49 három évente 

közepes kockázat 2,5 - 3,49 két évente 

magas kockázat 3,5 – 5,0 évente 
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Kockázatelemzés összesítő táblázata 

Főfolyamat Folyamat 

Folyama-

tok jelentő-

sége 

Folyamatok 

kockázata 

Folyamatok 

prioritása 
Érté-kelés 

Javasolt 

ellenőrzési 

gyakoriság 

Főfolyamatok 

értékelése 

Intézmény 

értékelése 

Előirányzatok 

kezelése 

Költségvetés tervezése      

 

 

Elemi költségvetés készítése      

Előirányzat módosítás      

Előirányzatok nyilvántartása      

Kötelezettségvállalás      

Bevételi előirányzat 

teljesítése 

Támogatási bevételek teljesítése      

 Működési bevételek teljesítése      

Felhalmozási  bevételek      

Kiadási előirányzat 

teljesítése 

Személyi kiadások teljesítése      

 
Dologi kiadások teljesítése      

Beruházási kiadások teljesítése      

Felújítási kiadások teljesítése      

Pénzügyi műveletek, 

ellenőrzés 

Pénzügyi rendelkezési jogkörök      

 
Likviditás menedzselés      

FEUVE      

Belső ellenőrzés      

Számviteli 

nyilvántartás, 

adatszolgáltatás 

Analitikus nyilvántartások vezetése      

 

Főkönyvi nyilvántartások vezetése      

Leltározás, leltárkészítés      

Bevallások készítése      

Beszámoló készítés      

Vagyongazdálkodási 

feladatok 

Értékelés (écs, piaci érték)      

 Használatból kivonás      

Eszközök átadása, átvétele      
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7. Működésben lévő belső kontrollok 
(a szervezeten belül működésben lévő azon kontrollok meghatározása, amelyek már szabályozzák a beazonosított kockázati tényezőket) 

 

Kockázati tényezők 
 

súlyok 

 

intervallumok 
 

A kockázati tényezőt szabályozó belső kontrollok 

Kontrollok megbízhatósága 6 1-5 

- a kontrollok kialakítására kijelölt személyekkel szemben 

támasztott követelmények (megfelelő képzettség és 

munkatapasztalat); 

- kontrollok rendszeres felülvizsgálata; 
- kontrollok jóváhagyása erre a célra felállított/ezt a tevékenységet 

is ellátó bizottság által. 

 

Jogszabályi környezet változása 6 1-5 - nincs ilyen jellegű kontroll 

Szervezeti változás 4 1-5 

- az egyes munkafolyamatok részletes leírása; 

- az eszközök rendszeresen frissített nyilvántartása; 
- tevékenységek dokumentálása, iktatás 

 

A rendszer komplexitása 4 1-5 

- a költségvetési szerv minden egységének feladat-, jog- és 

hatásköre az SZMSZ-ben rögzítve van; 
- értekezletek intézményünk működésével kapcsolatban, részletezve 

minden munkatárs számára saját egységének tevékenységét, 

szervezetben elfoglalt helyét 
-  

Kölcsönhatás más rendszerekkel 3 1-5 

- minden területen felelős személy kijelölése, és nyilvánossá tétele 

- a költségvetési szerv minden egységének vezetője rendszeresen 

beszámol egysége tevékenységéről vezetői üléseken 
- közérdekű információk nyilvánossá tétele 

 

 
Bevételszintek / kiadás szintek változása 

 

6 1-5 
- megfelelő tapasztalattal és képzettséggel rendelkező vezetők által 

megtervezett, és testület által jóváhagyott intézményi költségvetés 

tartalékok képzése a költségvetésben 
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Kockázati tényezők 
 

súlyok 

 

intervallumok 
 

A kockázati tényezőt szabályozó belső kontrollok 

Irányító szerv által gyakorolt befolyás 4 1-5 - nincs ilyen jellegű kontroll 

Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 3 1-5 

- „négy szem” elve;  

- számlák, pénzügyi bizonylatok, szerződések ellenjegyeztetése 

Kovács Zita múzeumigazgató által 

Gazdasági környezet változása 3 1-5 - nincs ilyen jellegű kontroll 

Munkatársak képzettsége és tapasztalata 5 1-5 

- intézményegységek által elkészített, egyénre szabott képzési 

tervek; 

- egyes munkakörökhöz hasonló területen szerzett munkatapasztalat 
meglétének megkövetelése 

Közvélemény érzékenysége 2 1-5 - nincs ilyen jellegű kontroll 

 

 

 

 

8. A folyamatok maradvány kockázata 

 

 

(az egyes tevékenységek maradvány kockázatának meghatározása, a kockázati tényezőket és a működésben lévő belső kontrollokat figyelembe véve, illetve 
intézményünk kockázati tűréshatárának meghatározása (az eredendő kockázathoz képest az egyes tevékenységekhez rendelt kockázati tényezők 

bekövetkezésének valószínűsége csökkenhet, vagy változatlan maradhat)  

 

 

 

 

 



 

 12 

 

Folyamatok maradvány kockázata 

Megnevezés 

  

súlyok 

(hatás) 

 

kockázati  

sáv 

(valószínűség) 

Előirányzatok kezelése Bevételi előirányzatok teljesítése Kiadási előirányzatok teljesítése 

Általános 

kockázati tényezők 

Költség-

vetés 
tervezése 

Elemi 
költség-

vetés 

készítése 

Előirány-

zat módo-
sítás 

Előirány-
zatok 

nyilván-

tartása 

Kötele-

zettség 
vállalás 

Támogatási 

bevételek 

teljesítése 

Működési 

bevételek 

teljesítése 

Felhal-

mozási 
bevételek 

Személyi 

kiadások 

teljesítése 

Dologi 

kiadások 

teljesítése 

Beruhá-
zási 

kiadások 

teljesítése 

Felújítási 

kiadások 

teljesítése 

Kontrollok    

megbízhatósága 6 1-5            2 

Jogszabályi kör-

nyezet változása 6 1-5            2 

Szervezeti 

változás 4 1-5            2 

A rendszer 

komplexitása 4 1-5            2 

Kölcsönhatás más 

rendszerekkel 3 1-5            2 

Bevételszintek / 

költségszintek 

változása 6 1-5            3 

Irányító szerv 

által gyakorolt 

befolyás 4 1-5            5 

Pénzügyi 

szabálytalanságok 

valószínűsége 3 1-5            2 

Gazd-i környezet 

változása 3 1-5            2 

Munkatársak 

képzettsége és 

tapasztalata 5 1-5            2 
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Közvélemény 

érzékenysége 2 1-5            2 

Súlyok összesen 46                

Összesített (súlyozott) kockázati pontok            110 

Folyamatok súlyozott átlaga             2,39 
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Folyamatok maradvány kockázata 

 

Megnevezés     Pénzügyi műveletek, ellenőrzés Számviteli nyilvántartás, adatszolgáltatás 

Vagyongazdálkodási 

feladatok 

Általános 

kockázati 

tényezők 

Súlyok 

(hatás) 

kockázati 

sáv 

(valószínű-

ség) 

Pénzügyi 

rendelkez

ési 

jogkörök 

gyakorlás

a 

Likvidi-

tás, 

mened-

zselés 

Pénz-

kezelés 
FEUVE 

Analiti-

kus 

nyilván-

tartások 

vezetése 

Főkönyvi 

nyilván-

tartások 

Leltá-

rozás, 

leltár-

készítés 

Bevallás

ok 

készítése 

Beszá-

moló 

készítés 

Értéke-

lés 

(écs,) 

Haszná-

latból 

kivonás 

Eszkö-

zök 

átadása, 

átvétele 

Kontrollok 

megbízhatósága 6 1-5             

Jogszabályi 

környezet 

változása 6 1-5             

Szervezeti 

változás 4 1-5             

A rendszer 

komplexitása 4 1-5             

Kölcsönhatás 

más 

rendszerekkel 3 1-5             

Bevételszintek / 

ktsgszintek vált-

sa 6 1-5             

irányító szerv 

által gyakorolt 

befolyás 4 1-5             

Pénzügyi sza-

bálytalanságok 

valószínűsége 3 1-5             
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Gazdasági 

környezet 

változása 3 1-5             

Munkatársak 

képzettsége és 

tapasztalata 5 1-5             

Közvélemény 

érzékenysége 2 1-5             

Súlyok összesen 46                           

Összesített (súlyozott) kockázati pontok 

             

Folyamatok súlyozott átlaga              
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Kockázatok értékelése maradvány kockázat alapján 

Főfolyama

t 
Folyamat 

Folyamatok 

jelentősége 

Folyamatok 

eredendő 

kockázata 

Folyamatok 

maradvány 

kockázata 

Folyamatok 

prioritása 

eredendő 

kockázatok 

alapján 

Folyamatok 

prioritása 

maradvány 

kockázatok 

alapján 

Szervezeti 

tűréshatár 

mértéke 

Értékelés 

(maradvány  

 kockázat 

alapján) 

Főfelelős Határidő 

Előirány-

zatok 

kezelése 

Költségvetés 

tervezése      

 

  
 

Elemi költségvetés 

készítése        
 

Előirányzat 

módosítás        
 

Előirányzatok 

nyilvántartása        
 

Kötelezettség-

vállalás        
 

Bevételi 

előirány-

zat 

teljesítése 

Támogatási 

bevételek teljesítése      

 

  
 

Működési bevételek 

teljesítése        
 

Felhalmozási  

bevételek 

        
 

Kiadási 

előirány-

zat 

teljesítése 

Személyi kiadások 

teljesítése      

 

  
 

Dologi kiadások 

teljesítése        
 

Beruházási kiadások 

teljesítése        
 

Felújítási kiadások 

teljesítése        
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Pénzügyi 

műveletek, 

ellenőrzés 

Pénzügyi 

rendelkezési 

jogkörök      

 

  

 

Likviditás 

menedzselés        
 

FEUVE         

Belső ellenőrzés 

        
 

Számviteli 

nyilván-

tartás,  

adat-

szolgál-

tatás 

Analitikus 

nyilvántartások 

vezetése      

 

  
 

Főkönyvi 

nyilvántartások 

vezetése        

 

Leltározás, 

leltárkészítés        
 

Bevallások készítése         

Beszámoló készítés 

        
 

Vagyon-

gazdál-

kodási 

feladatok 

Értékelés (écs, piaci 

érték)      

 

  
 

Használatból 

kivonás        
 

Eszközök átadása, 

átvétele        
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9. Irányelvek a kockázatokra adott válaszreakciók kidolgozásához 

 

A további intézkedést igénylő folyamatok (működési bevételek teljesítése;  személyi kiadások 

teljesítése; dologi kiadások teljesítése; pénzügyi rendelkezési jogkörök; főkönyvi 

nyilvántartások vezetése; leltározás, leltárkészítés; beszámoló készítés)   azonosítása 

megtörtént.  

A folyamatgazdáknak (azaz az egyes területek vezetőinek) ott kell válaszlépést kidolgozniuk, 

ahol a tevékenységhez rendelt kockázati valószínűség 3, 4 vagy 5 értékeket vesz fel. 

Cél: olyan válaszlépések kidolgozása, amelyek a kockázat bekövetkezésének valószínűségét 

az adott tevékenység esetében, az alábbi szinteknek megfelelően csökkentik: 

Kockázat hatása (súly)                                      Valószínűség maximális értéke (kockázati sáv) 

 5, 6 1 

 3, 4 2 

 1, 2 3 

Továbbá a folyamatra ható összes kockázati tényezőt figyelembe véve, a folyamat 

prioritása, annál a főfolyamatnál meghatározott tűréshatáron belül essen, amely alá a 

folyamat tartozik. 
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10. A felmerült kockázatokra tehető válaszlépések   (az egyes kockázati tényezőkre adható válaszlépések meghatározása) 

Baja, 201.. ………. 

           ……………………………………….   

                                                                                                          

               igazgató 

Kockázati tényezők Tervezett válaszlépés  Válaszlépés típusa  

Kontrollok megbízhatósága 

Kontrollok felülvizsgálata, szükség szerint átalakítása, elvetése, 
új kontroll bevezetése figyelembe véve a hazai és nemzetközi 

gyakorlatot, standardokat. 

Kockázat kezelése (korrekciós 

kontroll) 

Jogszabályi környezet változása 

Jogszabályi változások előrejelzése alapján eshetőségi tervek 

kidolgozása. Jogszabályok folyamatos figyelése, a változások 
hatálybalépését megelőzően intézkedés a szükséges teendőkről. 

Kockázat kezelése (megelőző 

kontroll) 

Szervezeti változás 
Nincs válaszlépés, szervezeti változás esetére eshetőségi terv 

kidolgozása. 
Kockázat elviselése 

A rendszer komplexitása 
Tevékenységek átláthatóvá tétele, feladat-, hatáskörök 
összevonása. 

Kockázat kezelése 
(iránymutató kontroll) 

Kölcsönhatás más rendszerekkel 
Együttműködés erősítése – megállapodásokkal, működési 

szabályzatban rögzítéssel. 

Kockázat kezelése 

(iránymutató kontroll) 

Bevételszintek / kiadás szintek 
A bevételek/kiadások folyamatos figyelése, korlátok felállítása, 
amelyek elérésekor a vezetés értesítése. 

Kockázat kezelése (megelőző 
kontroll) 

Felügyeleti szerv által gyakorolt befolyás 

A befolyás jellegének pontos meghatározása. Intézkedések a 

befolyás csökkentésére, illetve ahol erre nincs lehetőség 

szorosabb együttműködés kialakítása. 

Kockázat kezelése (megelőző 

kontroll) 

Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége 
Szükség esetén külső könyvvizsgáló cég megbízása a 

költségvetési szerv pénzügyeinek felülvizsgálatára. 
Kockázat átadása 

Gazdasági környezet változása Hatástanulmány készítése, előrejelzések, piaci trendek elemzése. 
Kockázat kezelése (megelőző 

kontroll) 

Munkatársak képzettsége és tapasztalata 
Jelenlegi helyzet felmérése. A szükséges területeken új képzések 

indítása. 

Kockázat kezelése 

(iránymutató kontroll) 

Közvélemény érzékenysége Kommunikációs stratégia kidolgozása. 
Kockázat kezelése (megelőző 

kontroll) 
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