Elemi költségvetés tervezés ellenőrzési nyomvonala
Ssz.

Tevékenység/feladat

jogszabály
alap

előkészítés

keletkező
dokumentum

tárgyévet követő
évi költségvetési
keretszám javaslat kialakítása

Költségvetési törvény,
szakmai feladattervTervezési
mutatók tervezése dokumentáció
útmutató

I./2.

tárgyévet követő
évi költségvetési
keretszám javaslat kialakítása

I./4.

tárgyévet követő
évi költségvetési
keretszám javaslat kialakítása

I./1.

Felelős / kötelezettségvállaló

határidő

ellenőrzés/
érvényesítés

utalványozás

ellenjegyzés

pénzkönyvvezetésügyi
ben való megjeteljesítés
lenés

Kancellár

körlevélben
előírt

Intézményvezető

nincs

nincs

nincs

nincs

Költségvetési törvény,
Tervezési
útmutató

szakmai feladatmutatók és gazdasági naturális
tervmutatók alapján
dokumentáció
költségnemenkénti kiadási terv
készítése

Gazdálkodó osztályvezetők

körlevélben
előírt

Gazdasági osztályvezető

nincs

nincs

nincs

nincs

Költségvetési törvény,
Tervezési
útmutató

személyi kiadási
terv készítése

Bér-, munkaügy
humánlitika

körlevélben
előírt

Kancellár

nincs

nincs

nincs

nincs

tervdokumentáció

Elemi költségvetés tervezés ellenőrzési nyomvonala
Ssz.

Tevékenység/feladat

jogszabály
alap

előkészítés

keletkező
dokumentum

Felelős / kötelezettségvállaló

határidő

ellenőrzés/
érvényesítés

utalványozás

ellenjegyzés

pénzkönyvvezetésügyi
ben való megjeteljesítés
lenés

I./5.

tárgyévet követő
évi költségvetési
keretszám javaslat kialakítása

Költségvetési törvény,
Tervezési
útmutató

intézményi szintű
tervkiadási és bevételi
dokumentáció
terv összeállítása

Gazdasági osztályvezető

körlevélben
előírt

Kancellár

nincs

nincs

nincs

nincs

I./6.

tárgyévet követő
évi költségvetési
keretszám javaslat kialakítása

Költségvetési törvény,
Tervezési
útmutató

intézményi szintű
kiadási és bevételi
tervterv felülvizsgáladokumentáció
ta, tervvariánsok
összeállítása

Gazdasági osztályvezető

körlevélben
előírt

Kancellár

nincs

nincs

nincs

nincs

II.

Költségvetési
terv, elfogadása

Költségvetéintézményi szintű
si törvény,
költségvetési
kiadási és bevételi
Tervezési
terv
terv, készítése
útmutató

Gazdasági osztályvezető

körlevélben
előírt

Aláíró:
Intézményvezető

Aláíró:
Kancellár

nincs

nincs

III.

Intézeti Elemi
Költségvetés

Költségvetési törvény,
elfogadott költTervezési
ségvetési terv
útmutató

Gazdasági osztályvezető

körlevélben
előírt

Aláíró:
Intézményvezető

Aláíró:
Kancellár

nincs

rögzítés a KGR
programban

IV.

Kiadási és bevétea III. pont adataiKöltségvetéli előirányzatok
nak felhasználási rendelet
bontása
sával

körlevélben
előírt

Aláíró:
Intézményvezető

nincs

rögzítés a főkönyvi könyvelésben és az
előirányzat nyilvántartásban

Intézeti Költségvetés

szöveges indoklás

Gazdasági osztályvezető

Aláíró:
Kancellár

Elemi költségvetés tervezés ellenőrzési nyomvonala
Ssz.

V.

VI.

Tevékenység/feladat

jogszabály
alap

előkészítés

előirányzat módosítás

Költségvetési rendelet,
368/2011.(X
II.31.) Korm.
Rendelet

többletbevétel
alapján előirányzat módosítás
javaslat, belső
átcsoportosítás

éves előirányzatok zárása

Költségvetési rendelet,
4/2013.Kor
m. Rendelet

egyeztetés a
MÁK PJ02/B
adatlappal

keletkező
dokumentum

határozat

éves előirányzati lap

Felelős / kötelezettségvállaló

határidő

Gazdasági osztályvezető

körlevélben
előírt

Gazdasági osztályvezető

felügyeleti
szerv által
előírt

ellenőrzés/
érvényesítés

utalványozás

nincs

nincs

ellenjegyzés

nincs

nincs

pénzkönyvvezetésügyi
ben való megjeteljesítés
lenés

nincs

rögzítés a főkönyvi könyvelésben és az
előirányzat nyilvántartásban

nincs

rögzítés a főkönyvi könyvelésben és az
előirányzat nyilvántartásban

Intézményi beszámolás ellenőrzési nyomvonala
Ssz.

A téma vagy
feladat megnevezése
A könyvvezetés
utóellenőrzése

1

Jogszabályok
(belső, speciális)

Számlarend szabályzat,

Előkészítő: Gazdasági
osztályvezető

Számviteli Politika szabályzat

Koordináló: Gazdasági
osztályvezető

(főkönyv és
analitikák)

2

Főkönyvi kivonat egyeztetése

Előkészítő, koordináló,
javaslatkészítő

Felelős, kötelezettség
Határidő
vállaló
Éves beszámoló jelentés

Dokumentum
elkészítése

Könyvelési naplók
és könyvelési alapbizonylatok

Felelős: főkönyvelő

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Utalványozás Pénzügyi
Ellenjegyzés teljesítés

havonta

Ellenőrzés:
Számviteli dolgozók

Utalványozás.
Nincs

havonta

Érvényesítés:
főkönyvelő

Ellenjegyzés:
nincs

Könyv. Megj.: nincs
nincs

Végrehajtó: Számviteli
dolgozók
Számlarend szabályzat,

Előkészítő: Főkönyvelő

Számviteli Politika szabályzat

Koordináló Gazdasági
osztályvezető

3

Leltározás,
egyeztetés

Előkészítő:

Számviteli Politika szabályzat

Koordináló: Kancellár

Eszközök és Források értékelési
szabályzata

Végrehajtó: Leltározó
bizottság, leltárellenőrzési csoportdolgozók,

Beszámolás: a Gazdasági osztályvezető
felé
Elszámolás: nincs

Könyvelési naplók Felelős:
és főkönyvi kivonat főknyvelő

havonta

Ellenőrzés:
Számviteli dolgozók

Utalványozás.
Nincs

havonta

Érvényesítés:
főkönyvelő

Ellenjegyzés:
nincs

Könyv. Megj.: nincs
nincs

Végrehajtó: Számviteli
dolgozók
Leltározási szabályzat,

Könyv. Megj.
Beszámolás
Elszámolás

Beszámolás: a Gazdasági osztályvezető
felé
Elszámolás: nincs

Eszköz, készlet
leltári listák, főkönyvi kivonat és
analitikus nyilvántartásai valamint a
könyvelési alapbizonylatok

Éves:
Felelős: Leltározási csoÉves:
port,

Ellenőrzés:
Leltározási
csoport

Utalványozás.
Nincs

Érvényesítés:
Gazdasági osztályvezető

Ellenjegyzés:
nincs

Könyv. Megj.: nincs

nincs

Beszámolás: kancellár felé
Elszámolás: nincs

Intézményi beszámolás ellenőrzési nyomvonala
A téma vagy
Jogszabályok
Ssz feladat megne(belső, speciális)
vezése

Leltározási szabályzat,
4

Leltár jóváhagyása

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Dokumentum
elkészítése

Felelős, kötelezettség
vállaló

Határidő

Előkészítő: Leltározási csoport

Számviteli politika szabályzat

Koordináló: Gazdálkodási osztályvezető

Eszközök és
források értékelési szabályzata

Végrehajtó: Leltározó
bizottság,

Felelős: GazLeltár és bizonyladasági osztai
tályvezető

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Utalványozás
Ellenjegyzés

Ellenőrzés:
Gazdasági
osztályvezető

Aláíró:
Intézményvezető

Érvényesítés:

Aláíró:
Kancellár

Éves.

Pénzügyi
teljesítés

nincs

Könyv. Megj.
Beszámolás
Elszámolás
Könyv. Megj.: analitikus nyilvántartásokban leltáreltérések rögzítése és
feladása a főkönyvi
könyvelés felé
Beszámolás: nincs
Elszámolás: nincs

Költségvetési beszámoló pénzügyi számvitellel kapcsolatos részei
Számlarend szabályzat,

5

Könyvviteli
mérleg, időközi
Számviteli polimérlegjelentés
tika szabályzat
összeállítása,
jóváhagyása
Eszközök és
források értékelési szabályzata

Előkészítő: Főkönyvelő

Ellenőrzés:
negyedévente,
Főkönyvelő
éves

Koordináló: Gazdasá- Főkönyvi kivonat
gi osztályvezető
leltár, mérleg

Felelős: Gazdasági osztályvezető

:
negyedévente, éves

Érvényesítés:
Gazdasági
osztályvezető

Könyv. Megj.: rögzítés a KGR programban

Aláíró:
Intézményvezető
Aláíró:
Kancellár

nincs

Végrehajtó: Főkönyvelő

Beszámolás: nincs

Elszámolás: nincs

Intézményi beszámolás ellenőrzési nyomvonala
A téma vagy
Jogszabályok
Ssz feladat meg(belső, speciális)
nevezése
Eredmény6
kimutatás, Számlarend szabályzat,
költségekről

Előkészítő,
koordináló,
javaslatkészítő
Előkészítő:
Főkönyvelő

Felelős, köteDokumentum
Ellenőrzés,
Utalványozás
lezettség válla- Határidő
elkészítése
Érvényesítés Ellenjegyzés
ló
Főkönyvi kiFelelős: GazdaEllenőrzés:
Utalványozás.
vonat, eredsági osztályve- Éves
Főkönyvelő
Nincs
mény kimuta- zető

Pénzügyi
teljesítés
nincs

Könyv. Megj.
Beszámolás
Elszámolás
Könyv. Megj.:
rögzítés a KGR
programban

és megtérült
költségekről
szóló kimutatás

tás, költségekről és megtérült
költségekről
szóló kimutatás
Számviteli politika szabályzat
Eszközök és források értékelési szabályzata

7

Számlarend szabályzat,
a munkáltató
által levont és
az adóSzámviteli politika szabályzat
7/1
hatóságnak
átutalt szja.
összege

Koordináló:
Gazdasági osztályvezető
Végrehajtó:
Főkönyvelő
A kiegészítő melléklettájékoztató adatai:
analitikus nyilElőkészítő:
vántartás, kihavonta
Magyar Állam- egészítő melÉves:
kincstár
léklet
Koordináló:
Bér-, munkaügyi és humánpolitika

Érvényesítés:
Gazdasági
osztályvezető

Ellenjegyzés:
nincs

Beszámolás:
nincs
Elszámolás:
nincs

Ellenőrzés:

Felelős: Bér-,
munkaügyi és
humánpolitika

Utalványozás.
Nincs

Ellenjegyzés:
nincs

Könyv. megj.:
nincs

nincs

Beszámolás: a
kancellár felé
Elszámolás:
eltérés esetén
Magyar Államkincstárral
egyeztetés, módosítás

Végrehajtó:
Bér-, munkaügyi és humánpolitika

Intézményi beszámolás ellenőrzési nyomvonala

Ssz

A téma vagy
feladat megnevezése

7/2

a munkáltató
által levont és az
adó-hatóságnak
átutalt munkavállalót terhelő
egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulék
összege

Jogszabályok
(belső, speciális)
Számlarend szabályzat,

Számviteli politika szabályzat

Előkészítő, koordináló,
javaslatkészítő
Előkészítő: Magyar
Államkincstár

Koordináló: Bér-, munkaügyi és humánpolitika
Végrehajtó: Bér-, munkaügyi és humánpoliti-

Dokumentum
elkészítése

Felelős, kötelezettség vál- Határidő
laló

analitikus nyilvántartás, kiegészítő
melléklete

havonta
Éves:
Felelős: Bér-,
munkaügyi és
humánpolitika

Ellenőrzés,
Érvényesítés
Ellenőrzés:
Bér

Utalványozás Pénzügyi
Ellenjegyzés teljesítés
Utalványozás.
Nincs

Ellenjegyzés:
nincs

Könyv. Megj.
Beszámolás
Elszámolás
Könyv. megj.: nincs

nincs

Beszámolás: a kancellár és intézményvezető felé
Elszámolás: eltérés
esetén Magyar Ál-

kai osztály dolgozói

Számlarend szabályzat,

7/3

a munkáltató
által levont és az
adó-hatóságnak
Számviteli politiátutalt munkaka szabályzat
vállalókat terhelő magánnyugdíjpénztári
tagdíj összege

lamkincstárral
egyeztetés, módosítás
analitikus nyilvántartás, kiegészítő
melléklete

Előkészítő: Magyar
Államkincstár
Koordináló: Bér-, munkaügyi és humánpolitika

havonta
Éves:

Ellenőrzés:
Bér

Felelős: Bér-,
munkaügyi és
humánpolitika

Utalványozás.
Nincs
Ellenjegyzés:
nincs

Könyv. megj.: nincs

nincs

Végrehajtó: Bér-, munkaügyi és humánpolitikai osztály dolgozói

Beszámolás: a kancellár és intézményvezető felé
Elszámolás: eltérés
esetén Magyar Államkincstárral
egyeztetés, módosítás

Intézményi beszámolás ellenőrzési nyomvonala
Ssz

A téma vagy feladat megnevezése

Jogszabályok
Előkészítő, koordiná(belső, speciális)
ló, javaslatkészítő
Számlarend szabályzat,

7/4

7/5

A munkáltatót terhelő betegszabadsággal összeSzámviteli politifüggő kifizetések
ka szabályzat
összege és a
pénzbeni juttatásban
részesített dolgozók
száma

A társadalombiztosítási és család- Számlarend szatámogatási kibályzat,
fizetőhely által fo-

Előkészítő: Magyar
Államkincstár
Koordináló: Bér-,
munkaügyi és humánpolitika

Dokumentum
elkészítése

Felelős, kötelezettség vál- Határidő
laló

analitikus nyilvántartás, kiegészítő melléklet

havonta
Éves

Ellenőrzés,
Érvényesítés
Ellenőrzés:
Bér
csoportvezető

Felelős: Bér-,
munkaügyi és
humánpolitika

Utalványozás Pénzügyi
Ellenjegyzés teljesítés
Utalványozás.
Nincs

Ellenjegyzés:
nincs

Könyv. megj.: nincs

nincs

Beszámolás: a kancellár felé
Elszámolás: eltérés
esetén Magyar
Államkincstárral
egyeztetés, módosítás

Végrehajtó: Bér-,
munkaügyi és humánpolitikai osztály dolgozói
Előkészítő: Magyar
Államkincstár

Könyv. Megj.
Beszámolás
Elszámolás

analitikus nyilvánFelelős: Bér-,
havonta
tartás, kiegészítő
munkaügyi és Éves
melléklet
humánpolitika

Ellenőrzés:
Bér

Utalványozás.
nincs
Nincs

Könyv. megj.: nincs

lyósított családi
pótlék, táppénz,
egyéb társadalombiztosítási ellátás
összege

Koordináló: Bér-,
Számviteli politimunkaügyi és humánka szabályzat
politika

Ellenjegyzés:
nincs

Beszámolás: a kancellár felé
Elszámolás: eltérés
esetén Magyar
Államkincstárral
egyeztetés, módosítás

Végrehajtó: Bér-,
munkaügyi és humánpolitikai osztály dolgozói

Intézményi beszámolás ellenőrzési nyomvonala

Ssz

7/6

A téma vagy
feladat megnevezése

A munkáltató
által levont
munkavállalói
járulék összege,
munkaadókat
terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási
adó

Jogszabályok
(belső, speciális)
Számlarend szabályzat,

Előkészítő: MÁK Bp-i
Reg. Ig.

Számviteli politika szabályzat

Koordináló: Bér-, munkaügyi és humánpolitika

Dokumentum
elkészítése

Felelős, kötelezettség vál- Határidő
laló

analitikus nyilvántartás, kiegészítő
melléklet

havonta
Éves

Ellenőrzés,
Érvényesítés
Ellenőrzés:
Bér

Felelős: Bér-,
munkaügyi és
humánpolitika

Utalványozás Pénzügyi
Ellenjegyzés teljesítés
Utalványozás.
Nincs

Ellenjegyzés:
nincs

A dologi kiadásokból 5%-os,
18%-os, 27%-os
Számviteli politikulcsú áfaka szabályzat
adólap összege

Előkészítő: Főkönyvelő

Koordináló: Gazdasági
osztályvezető
Végrehajtó: Számviteli
dolgozók

Könyv. Megj.
Beszámolás
Elszámolás
Könyv. megj.: nincs

nincs

Beszámolás: a kancellár felé
Elszámolás: eltérés
esetén Magyar Államkincstárral
egyeztetés, módosítás

Végrehajtó: Bér-, munkaügyi és humánpolitikai osztály dolgozói

Számlarend szabályzat,

7/7

Előkészítő, koordináló,
javaslatkészítő

analitikus nyilvántartás, kiegészítő
melléklet
Felelős: Gazdasági osztályvezető

Féléves:

Ellenőrzés: Főkönyvelő

Utalványozás.
Nincs

Éves:

Érvényesítés:
Gazdasági osztályvezető

Ellenjegyzés:
nincs

Könyv. megj.: nincs
nincs

Beszámolás: a kancellár felé
Elszámolás: nincs

Intézményi beszámolás ellenőrzési nyomvonala
Ssz

A téma vagy
feladat megnevezése

7/8

A tárgyévben
behajthatatlan
követelésként
Eszközök és
leírt összeg és
Források Értéketárgyévben elen- lési szabályzata
gedett követelések értéke

Jogszabályok Előkészítő, koordiná(belső, speciális)
ló, javaslatkészítő
Előkészítő: folyószámla könyvelő
Koordináló: Főkönyvelő

Dokumentum
elkészítése

Főkönyvi
kivonatanalitikus
nyilvántartás,
kiegészítő
melléklet

Felelős, kötelezettség vállaló

Felelős: Főkönyvelő

Határidő

Éves:

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Ellenőrzés:
Főkönyvelő
Érvényesítés:
Gazdasági osztályvezető

Utalványozás
Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Aláíró: Intézményvezető
Aláíró: Kancellár

nincs

Végrehajtó: folyószámla könyvelő
Előkészítő: folyószámla könyvelőanalitikus könyvelők

Felelős: Gazdasági oszFőkönyvi kivonat
tályvezető
Eszközök érEszközök és
analitikus nyilvánanalitikus
7/9
tékvesztésének Források Értéke- Koordináló: GazdasáÉves:
tartás, kiegészítő
nyilvántartást
alakulása
lési szabályzata
gi osztályvezető
melléklet
vezető szervezeti egységveVégrehajtó: folyózető
számla könyvelőanalitikus könyvelők
Számlarend sza- Előkészítő: tárgyi
Főkönyvi kivona Felelős: Gaznegyedbályzat,
eszköz nyilvántartó
tanalitikus nyildasági oszéves
Az immateriális
vántartás, kiegétályvezető,
Éves:
javak, tárgyi
szítő melléklet
Analitikus
eszközök és
nyilvántartást
koncesszióba
vezető szerve7/10
Számviteli poli- Koordináló: Főkönyvagyonkezelésbe
zeti egységvetika szabályzat
velő
adott eszközök
zető
állományának
Eszközök és
Végrehajtó: tárgyi
alakulása
Források értéke- eszköz nyilvántartó
lési szabályzata

Könyv. Megj.
Beszámolás
Elszámolás
Könyv. megj.: rögzítés analitikus és
főkönyvi könyvelésben
Beszámolás: a kancellár felé
Elszámolás: nincs

Ellenőrzés:
Gazdasági osztályvezető
analitikus nyilvántartást vezető szervezeti
egységvezető

Könyv. megj.: rögzítés analitikus és
főkönyvi könyvelésben

Aláíró: Intézményvezető
Aláíró: Kancellár

nincs

Beszámolás: a kancellár felé
Elszámolás: nincs

Ellenőrzés:
Főkönyvelő

Utalványozás.
Nincs

Érvényesítés:
Gazdasági osztályvezető

Ellenjegyzés:
nincs

nincs

Könyv. megj.:
analitikus nyilvántartás és főkönyvi
könyvelés adatai
alapján
Beszámolás: a kancellár felé
Elszámolás: nincs

Intézményi beszámolás ellenőrzési nyomvonala
Ssz

A téma vagy
Jogszabályok Előkészítő, koordináfeladat megne- (belső, speciális)
ló, javaslatkészítő
vezése

Dokumentum
elkészítése

Felelős, kötelezettség
vállaló

Határidő

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Utalványozás
Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyv. Megj.
Beszámolás
Elszámolás

Költségvetési beszámoló költségvetési számvitellel kapcsolatos részei

8.

9

Időközi költségvetési jelentés összeállítása

Előirányzatmaradvány
összeállítása

Számlarend
szabályzat,

Főkönyvi kivonat,
Előkészítő: Főkönyveidőközi költségvelő
tési jelentés

Felelős: Gaznegyedévente Ellenőrzés:
dasági oszÉves:
Főkönyvelő
tályvezető

Számviteli Politika szabályzat

Koordináló: Gazdasági
osztályvezető

Eszközök és
Források értékelési szabályzata

Végrehajtó: Főkönyvelő

Számviteli politika szabályzat

Főkönyvi kivonat
analitikus nyilván- Felelős: GazElőkészítő: Főkönyvetartás, előirányzat
dasági oszlő
maradvány kimuta- tályvezető
tás táblázat

Érvényesítés:
Gazdasági
osztályvezető

Aláíró:
nincs
Intézményvezető

Könyv. Megj.:
rögzítés a KGR
programban

Aláíró:
Kancellár

Beszámolás: nincs

Elszámolás: nincs

Éves:

Koordináló: Gazdasági
osztályvezető

Ellenőrzés:
Gazdasági
osztályvezető

Utalványozás.
Nincs

Érvényesítés:
Kancellár

Ellenjegyzés:
nincs

nincs

Könyv. megj.: nincs

Beszámolás: a kancellár felé

Végrehajtó: Főkönyvelő

Elszámolás: nincs

Intézményi beszámolás ellenőrzési nyomvonala
Ssz

A téma vagy
Jogszabályok
feladat megne- (belső, speciális)
vezése

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Dokumentum
elkészítése

Felelős, kötelezettség vállaló

Határidő

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Utalványozás
Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyv. Megj.
Beszámolás
Elszámolás

Számlarend szabályzat,

10.

11

A költségvetési
szerv létszáma
és személyi
juttatásai

Az intézményi
költségvetés
beszámolójának
szöveges indoklása

Számviteli politika szabályzat

Előkészítő: Bér-,
munkaügyi és humánpolitikai osztály dolgozói
Főkönyvi
Koordináló: Bér-,
kivonatanalitikus Felelős: Bér-,
munkaügyi és humánnyilvántartás,
munkaügyi és
politika
kiegészítő mellék- humánpolitika
let
Végrehajtó: Bér-,
munkaügyi és humánpolitikai osztály dolgozói

Utalványozás.
Nincs
Havonta
Éves

Ellenőrzés:
Bér-, munkaügyi és humánpolitika

nincs

Beszámolás: a
kancellár felé

Elszámolás: nincs

Előkészítő: Gazdasági
osztályvezető
368/2011
,
(XII.31.) számú
Szöveges tájékoz- Felelős: KanKormány rende- Koordináló: Kancellár
tató
cellár
let, Zárszámadási
tájékoztató
Végrehajtó: Gazdasági osztályvezető

Ellenjegyzés:
nincs

Könyv. megj.:
nincs

Ellenőrzés:
Kancellár

Éves

Aláíró:
nincs
Intézményvezető

Könyv.megj.: nincs

Aláíró:
Kancellár

Beszámolás: nincs

Elszámolás: nincs

Intézményi beszámolás ellenőrzési nyomvonala

Ssz

12

A téma vagy
feladat megnevezése
Az előző költségvetési évben
az ellenőrzés
által feltárt hiányosságok mó-

Jogszabályok
(belső, speciális)

Előkészítő, koordináló,
javaslatkészítő

368/2011.
(XII.31.) számú
Kormány rendelet

Előkészítő és végrehajtó: Gazdasági osztályvezető

Dokumentum
elkészítése
Mérleg,
Szöveges beszámoló jelentés

Felelős, kötelezettség
Határidő
vállaló
Felelős: Gazdasági osztályvezető

Éves:
.

Ellenőrzés,
Érvényesítés
Ellenőrzés:
Kancellár

Utalványozás Pénzügyi
Ellenjegyzés teljesítés
Aláíró:
Intézményvezető
nincs
Aláíró:
Kancellár

Könyv. Megj.
Beszámolás
Elszámolás
Könyv.megj.: rögzítés főkönyvi könyvelésben
Beszámolás: nincs

dosításainak
szöveges indoklása

Elszámolás: nincs

Előzetes kötelezettségvállalás ellenőrzési nyomvonal

Ssz

A téma vagy
feladat megnevezése

Jogszabályok
(belső, speciális)

Előkészítő, koordináló, végrehajtó

Dokumentum
elkészítése

Felelős, kötelezettség vállaló

Előkészítő: Jogosult gazdálkodó
osztály dolgozója
Koordináló: Jogosult gazdálkodó
osztály vezetője

Megrendelés,
szerződés

Felelős: Jogosult
gazdálkodó osztály
vezetője (keretgazdálkodó)

Utalványozás
Ellenjegyzés

Az ajánlat
elfogadása
után.

Jogosult gazdálkodó osztály vezetője
(keretgazdálkodó)

Utalványozás,
ellenjegyzés
nincs,
Jóváhagyó:
Jogosult gazdálkodó osztály vezetője
(keretgazdálkodó)

nincs

nincs

nincs

nincs

Rögzítés a
nyilvántartásban

nincs

nincs

nincs

Határidő

1.

Kötelezettségvállalás előkészítése

Szerződés
esetén jogi
felülvizsgálat,
Közbeszerzési
szabályzat

2.

Kötelezettségvállalás nyilvántartásba vétele
rovatrend szerinti besorolásban

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján,
Számlarend
szabályzat

Végrehajtó: Jogosult gazdálkodó
osztály dolgozója

Kötelezettségvállalási sorszámmal ellátott megrendelés, szerződés

Felelős: Jogosult
gazdálkodó osztály
vezetője (keretgazdálkodó)

jóváhagyás
után azonnal

Jogosult gazdálkodó osztály vezetője
(keretgazdálkodó)

3.

Kötelezettségvállalás (megrendelés és szerződés)
továbbítása
pénzügyi osztály
felé gazdálkodói
keretlekötés
ellenőrzésére

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján, Számlarend szabályzat

Végrehajtó: Jogosult gazdálkodó
osztály dolgozója

Kötelezettségvállalási sorszámmal ellátott megrendelés, szerződés

Felelős: Jogosult
gazdálkodó osztály
vezetője (keretgazdálkodó)

nyilvántartásba vételt
követően
egy munkanapon belül

Gazdasági
osztálykötelezettség nyilvántartó

Kötelezettségvállalás aláírásra
továbbítás

Kötelezettségvállalási szabályzat alapján, Számlarend szabályzat

4.

Végrehajtó: Jogosult gazdálkodó
osztály dolgozója

Ellenőrzött
kötelezettségvállalás

Kötelezettségvállaló:
Kötelezettségvállalási
szabályzat alapján

Könyv.
megj.
Beszámolás
Elszámolás

Ellenőrzés/Érvényesít
és

pénzügyi
ellenőrzést
követően
azonnal

nincs

Utalványozás
nincs
Ellenjegyzés:
Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

Pénzügyi
teljesítés

nincs

nincs

Előzetes kötelezettségvállalás ellenőrzési nyomvonala

Ssz

A téma vagy
feladat megnevezése

Jogszabályok
(belső, speciális)

5.

Aláírt kötelezettségvállalás szállítóhoz történő
továbbítása

Kötelezettségvállalási szabályzat alapján,

6.

Aláírt kötelezettségvállalás
scennelt formátum megküldése
elektronikusan a
Gazdasági osztály felé

7.

8.

Előkészítő, koordináló, végrehajtó

Dokumentum
elkészítése

Végrehajtó: Jogosult gazdálkodó
osztály dolgozója

Kötelezettségvállaló és
ellenjegyző
által aláírt
kötelezettségvállalás

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján,

Végrehajtó: Jogosult gazdálkodó
osztály dolgozója

Kötelezettségvállaló és
ellenjegyző
által aláírt
kötelezettségvállalás

Elektronikusan
megküldött kötelezettségvállalás
tárolása

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

Végrehajtó: Gazdasági osztály kötelezettség nyilvántartó

Keretgazdálkodónként
mentett előzetes kötelezettségvállalás

Szállító visszaigazolása

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

Nyilvántartásba
vétel: Jogosult
gazdálkodó osztály
dolgozója

visszaigazolt
megrendelés

Határidő

Ellenőrzés/
Érvényesítés

Utalványozás
Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyv.
megj.
Beszámolás
Elszámolás

Felelős: Jogosult
gazdálkodó osztály
vezetője (keretgazdálkodó)

aláírásból
visszaérkezést
követően
egy munkanapon belül

Jogosult gazdálkodó osztály vezetője
(keretgazdálkodó)

nincs

nincs

nincs

Felelős: Jogosult
gazdálkodó osztály
vezetője (keretgazdálkodó)

aláírásból
visszaérkezést
követően
egy munkanapon belül

Jogosult gazdálkodó osztály vezetője
(keretgazdálkodó)

nincs

nincs

nincs

beérkezést
követően
folyamatosan

Ellenőrzés:
Gazdasági
osztályvezetője/helyettese

nincs

nincs

nincs

Jogosult gazdálkodó osztály vezetője
(keretgazdálkodó)

nincs

nincs

nincs

Felelős, kötelezettség vállaló

Felelős:

Felelős: Jogosult
gazdálkodó osztály
dolgozója

beérkezést
követően
azonnal,
legkésőbb
egy munkanapon belül

Beérkező számlák (végleges kötelezettségvállalás) kezelésének ellenőrzési nyomvonala
Jogszabályok
(belső, speciális)

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Dokumentum
elkészítése

1/1

Számla beérkezés utáni továbbítás Gazdasági
osztály részére

Kötelezettségvállalási
szabályzat

Végrehajtó:
Központi iktató
dolgozója

Átadó könyv

1/2

Számla beérkezés utáni továbbítás Gazdasági
osztályrészére

Kötelezettségvállalási
szabályzat

Végrehajtó:
Jogosult gazdálkodó osztály dolgozója

Átadó könyv

2

Számla iktatása,
nyilvántartásba
vétele, a számla
tartalmi, formai,
számszaki ellenőrzése után

3.

Utalványlappal
ellátott számla
továbbítása jogosult gazdálkodó
osztályhoz

Ssz

A téma vagy
feladat megnevezése

Kötelezettségvállalási
szabályzat,
SZ-21 Számlarend szabályzat
Kötelezettségvállalási
szabályzat

Előkészítő és végrehajtó:
Gazdasági
osztályszámlaiktató

Előkészítő és végrehajtó:
Gazdasági
osztályszámlaiktató

Utalványlap

Átadási jegyzék

Felelős, kötelezettség vállaló

Határidő

Felelős: Központi
iktató dolgozója

Számlák
beérkezése
után azonnal

Ellenőrzés:
Központi iktató vezetője

nincs

nincs

nincs

Felelős: Jogosult
gazdálkodó osztály
dolgozója

Számlák
beérkezése
után azonnal

Ellenőrzés:
Jogosult gazdálkodó osztály vezetője

nincs

nincs

nincs

nincs

Pénzügy
programban
történő rögzítés

nincs

Pénzügy
programban
átadás időpont rögzítés

Felelős:
Gazdasági osztály
számlaiktató

Felelős átadásért:
Számlaiktató
Felelős átvételért:
jogosult gazdálkodó
osztály dolgozója

Számlák
beérkezése
után azonnal

Számla
nyilvántartásba vétele
után egy
munkanapon
belül

Ellenőrzés:

Ellenőrzés:

Utalványozás
Ellenjegyzés

nincs

nincs

Pénzügyi
teljesítés

Könyv.
megj.
Beszámolás
Elszámolás

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Beérkező számlák (végleges kötelezettségvállalás) kezelésének ellenőrzési nyomvonala

Ssz

A téma vagy
feladat megnevezése

Jogszabályok
(belső, speciális)

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő
Előkészítő és végrehajtó: Jogosult
gazdálkodó osztály. Számla felszerelése szállítólevéllel, munkalappal,
átvételi
elismervénnyel,
megrendelővel,
teljesítésigazolással, költséghelyi
bontással stb.,
igazolás

Dokumentum
elkészítése

4.

Számla igazolása
a Kötelezettségvállalási szabályzatban előírtak alapján

5.

Leigazolt, felszerelt számlák
átadása Gazdasági osztályrészére

Kötelezettségvállalási
szabályzat

Előkészítés: Jogosult gazdálkodó
osztály dolgozója

Átvételi jegyzék

Számla érvényesítése

Kötelezettségvállalási
szabályzat

Előkészítő Gazdasági osztály, érvényesítő

Utalványlapon
történő érvényesítés igazolása

6.

Kötelezettségvállalási
szabályzat

Számlán teljesítés igazolása

Felelős, kötelezettség vállaló

Jogosult gazdálkodó
osztály dolgozója

Felelős átadásért:
jogosult gazdálkodó
osztály dolgozója
Felelős átvételért:
Gazdasági osztály
érvényesítő

Felelős: Gazdasági
osztály, érvényesítő

Határidő

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Utalványozás
Ellenjegyzés

Utalványozás,
ellenjegyzés
nincs, Teljesítésigazoló:
Jogosult gazdálkodó osztály vezetője

Átvételt
követően 3
munkanap

Ellenőrzés:
Jogosult gazdálkodó osztályvezetője

Gazdasági
osztályról
történt átvételt követően
3 munkanap

Ellenőrzés:
Jogosult gazdálkodó osztályvezetője,

nincs

Számla
igazolótól
történt viszszavétele
után azonnal

Ellenőrzés:
Érvényesítés:
Érvényesítő

nincs

Pénzügyi
teljesítés

Könyv.
megj.
Beszámolás
Elszámolás

nincs

nincs

nincs

Pénzügyi
programban
történő viszszavétel
rögzítése

nincs

nincs

Beérkező számlák (végleges kötelezettségvállalás) kezelésének ellenőrzési nyomvonala

Ssz

7.

8.

9.

A téma vagy
feladat megnevezése

Jogszabályok
(belső, speciális)

Számla kontírozása

Kötelezettségvállalási
szabályzat,
Számlarend
szabályzat

Számla utalványoztatása

Kötelezettségvállalási szabályzat,

Számlák utalásra
történő előkészítése

Kötelezettségvállalási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő
Előkészítő és végrehajtó: Gazdasági
osztály, főkönyvi
könyvelők

Előkészítő Gazdasági osztály, érvényesítő

Előkészítő Gazdasági osztály, utaló

Dokumentum
elkészítése

Kontírozott
utalványlap

Átvételi jegyzék,
Átadó - átvevő
lap

Számlák csoportosítása
keretenként és
határidőként

Határidő

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Utalványozás
Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyv.
megj.
Beszámolás
Elszámolás

Felelős: Gazdasági
osztály, főkönyvi
könyvelők

Érvényesítő
által Átvételi
jegyzékkel
átadott számlák átvételét
követően
azonnal

Ellenőrzés:
Főkönyvelő

nincs

nincs

nincs

Felelős: Gazdasági
osztály, érvényesítő

Főkönyvi
könyvelő által
Átvételi jegyzékkel visszaadott számlák
átvételét követően azonnal

Utalványozás:
Kötelezettségvállalási szabályzat alapján

nincs

nincs

Felelős: Gazdasági
osztály, utaló

Érvényesítő
által Átvételi
jegyzékkel
átadott számlák átvételét
követően
azonnal

nincs

nincs

nincs

Felelős, kötelezettség vállaló

Ellenőrzés:

Ellenőrzés:

Beérkező számlák (végleges kötelezettségvállalás) kezelésének ellenőrzési nyomvonala

Ssz

A téma vagy
feladat megnevezése

Jogszabályok
(belső, speciális)

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Dokumentum
elkészítése

Felelős, kötelezettség vállaló

Határidő

10.

Számla pénzügyi
teljesítése GIRO
Direct – Electra
Ügyfélprogramban

Kötelezettségvállalási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat

Előkészítő Gazdasági osztály, utaló

Átutalások
listája

Felelős: Gazdasági
osztály, utaló

GIRO-Direct
terminálon
naponta

11.

Előkészített,
ellenőrzött utalások indítása
GIRO Direct
Electra terminálon

Kötelezettségvállalási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat

Utalás indításának
engedélyezése:
Aláírási címpéldányon szereplő
jogosultak

Átadási jegyzék

Felelős: Gazdasági
osztály, utaló

GIRO-Direct
terminálon
naponta 12
óráig

12.

Számlakivonat
alapján a bevételek és kiadások
teljesítésének
feldolgozása

Ellenőrzés:

13.

Kivezetett felszerelt számlakivonatok átadása
főkönyvi könyvelésre

Ellenőrzés:

14.

Kontírozott és
átutalt kiadások
könyvelése

Kötelezettségvállalási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat
Kötelezettségvállalási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat
Számlarend
szabályzat

Előkészítő és végrehajtó: Gazdasági
osztály, utaló

Napi számlakivonat

Felelős: Gazdasági
osztály, utaló

Átutalás indítását követő
munkanapon
13 óráig

Előkészítő és végrehajtó: Gazdasági
osztály, utaló

Felszerelt napi
számlakivonat

Felelős: Gazdasági
osztály, utaló

Feldolgozást
követően
azonnal

Banknapló

Felelős: Gazdasági
osztály, főkönyvi
könyvelők

Előkészítő és végrehajtó: Gazdasági
osztály, főkönyvi
könyvelők

Felszerelt
számlakivonat, átvételét
követően
azonnal

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Ellenőrzés:

Ellenőrzés:

Ellenőrzés:
Főkönyvelő

Könyv.
megj.
Beszámolás
Elszámolás
Pénzügyi
programban
utalásként
történő kijelölés rögzítése

Utalványozás
Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

számlakivonat
alapján

Pénzügyi
programban
pénzügyi
teljesítés
rögzítése

nincs

nincs

nincs

nincs

főkönyvi
könyvelésben
történő rögzítés

nincs

Kimenő számlák (követelések) kezelésének ellenőrzési nyomvonala
Határidő

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Utalványozás Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyv.
megj.
Beszámolás
Elszámolás

minden hónap
10-ig

Ellenőrzés:
Üzemeltetési
osztályvezető,
Informatikai
Csoport

nincs

nincs

nincs

Felelős:
szervezeti egységek-,
, Gazdasági- üzemeltetési terület osztályai-, dolgozói

szolgáltatást
követően
azonnal,
folyamatosan

Ellenőrzés:
szervezeti egységek
vezetője, Gazdasági- üzemeltetési terület
osztályainak
vezetői

nincs

nincs

nincs

Felelős: Gazdasági
osztály, számlázó

Feladás ellenőrzése után
azonnal, legkésőbb három
munkanapon
belül

nincs

Pénzügyi
programban
történő rögzítés

Ssz

A téma vagy
feladat megnevezése

Jogszabályok
(belső, speciális)

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Dokumentum
elkészítése

Felelős, kötelezettség vállaló

1.

Rendszeres vevőszámlák alapbizonylatainak
továbbítása
számlázásra

Kötelezettségvállalási
szabályzat,
Számlarend
szabályzat,

Előkészítő és végrehajtó:
Üzemeltetési Osztály-, Informatikai
Csoport dolgozói

Feladás kiszámlázás
tételeiről,
szerződések
(bérleti, szolgáltatási)

Előkészítő és végrehajtó:
Üzemeltetési Osztály-, Informatikai
Csoport dolgozói

Kötelezettségvállalási
szabályzat,
Térítési díjszabályzat

Előkészítő és végrehajtó:
Térítési Díjszabályzat alapján
szolgáltatást nyújtó
szervezeti egységek Gazdaságiüzemeltetési terület
osztályai-, dolgozói

Feladás kiszámlázás
tételeiről (kötelezvény,
adatlap, feljegyzés)

2.

3.

Nem rendszeres
vevőszámlák
alapbizonylatainak továbbítása
számlázásra

Vevőszámlák
iktatása

Kötelezettségvállalási
szabályzat,
Számlarend
szabályzat

Előkészítő és végrehajtó: Gazdasági
osztály, számlázó

Utalványlappal
felszerelt kimenő számla

Ellenőrzés:

nincs

Kimenő számlák (követelések) kezelésének ellenőrzési nyomvonala
Ssz

A téma vagy
feladat megnevezése

4.

Vevőszámla
érvényesítése,
ellenőrzése

5.

Vevőszámla
kontírozása

6.

Vevőszámla
utalványoztatása

7.

Vevőszámla
pénzügyi teljesítése

Jogszabályok
(belső, speciális)

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Dokumentum
elkészítése

Felelős, kötelezettség vállaló

Kötelezettségvállalási
szabályzat,
Számlarend
szabályzat

Előkészítő és végrehajtó: Gazdasági
osztály, számlázó

Utalványlapon
történő érvényesítés igazolása

Felelős: Gazdasági
osztály, számlázó

Kötelezettségvállalási
szabályzat,
Számlarend
szabályzat

Kötelezettségvállalási szabályzat,

Kötelezettségvállalási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat

Előkészítő és végrehajtó: Gazdasági
osztály, főkönyvi
könyvelők

Előkészítő Gazdasági osztály, számlázó

Előkészítés és
végrehajtás: Számlakivonat alapján a
bevételek teljesítésének feldolgozása

Kontírozott
utalványlap

Számla analitika lista

Napi számlakivonat

Felelős: Gazdasági
osztály, főkönyvi
könyvelő

Felelős: Gazdasági
osztály, számlázó

Felelős: Gazdasági
osztály, utaló

Határidő

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Utalványozás Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyv.
megj.
Beszámolás
Elszámolás

Számla kiállítását követően
azonnal

Ellenőrzés:
Érvényesítés:
Számlázó

nincs

nincs

nincs

Ellenőrzés:
Főkönyvelő

nincs

nincs

nincs

Utalványozás: Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

nincs

nincs

számlakivonat
alapján

Pénzügyi
programban
pénzügyi
teljesítés
rögzítése

Számlázó
által Számla
analitika listán átadott
számlák átvételét követően
azonnal
Főkönyvi
könyvelők
által Számla
analitika listán visszaadott számlák
átvételét követően azonnal
Naponta a
napi számlakivonat rendelkezésre
állásakor

Ellenőrzés:

Ellenőrzés:

nincs

Kimenő számlák (követelések) kezelésének ellenőrzési nyomvonala

Ssz

A téma vagy
feladat megnevezése

Jogszabályok
(belső, speciális)

8.

Kivezetett felszerelt számlakivonatok átadása
főkönyvi könyvelésre

Kötelezettségvállalási szabályzat, Pénzkezelési szabályzat

9.

Kontírozott és
teljesített bevételek könyvelése

10.

Elmaradt kiegyenlítés
100.000 Ft alatt

Elmaradt kiegyenlítés
100.000 Ft felett

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Dokumentum
elkészítése

Felelős, kötelezettség vállaló

Határidő

Előkészítő és végrehajtó: Gazdasági
osztály, utaló

Felszerelt napi
számlakivonat

Felelős: Gazdasági
osztály, utaló

Feldolgozást
követően
azonnal

Számlarend
szabályzat

Előkészítő és végrehajtó: Gazdasági
osztály, főkönyvi
könyvelők

Banknapló

Felelős: Gazdasági
osztály, főkönyvi
könyvelők

Felszerelt
számlakivonat
átvételét követően azonnal

Eszközök és
források értékelési szabályzat

Előkészítő Gazdasági osztály, számlázó

fizetési felszólítás három
alkalommal

Felelős: Gazdasági
osztály, számlázó

Előkészítő Gazdasági osztály, számlázó

fizetési felszólítás kettő
alkalommal,
ezt követően
behajtásra
átadás a Jog
felé

Felelős: Gazdasági
osztály, számlázó

Eszközök és
források értékelési szabályzat

havonta

havonta

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Ellenőrzés:

Ellenőrzés:
Főkönyvelő

Ellenőrzés:

Ellenőrzés:

Utalványozás Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyv.
megj.
Beszámolás
Elszámolás

nincs

nincs

nincs

nincs

főkönyvi
könyvelésben
történő rögzítés

nincs

Pénzügyi
programban
történő rögzítés

nincs

Pénzügyi
programban
történő rögzítés

nincs

nincs

nincs

Térítési díjas vevőszámlák kezelésének ellenőrzési nyomvonala

Ssz

1.

2.

A téma vagy
feladat megnevezése
Készpénzes
térítési díjas
vevőszámlák
alapbizonylatainak továbbítása
számlázásra:
Gazdasági osztályra

Készpénzes vevő
számla kiállítása
Házipénztárban

Jogszabályok
(belső, speciális)

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Határidő

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Utalványozás Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyv.
megj.
Beszámolás
Elszámolás

Felelős:
Térítési díjszabályzat
alapján szolgáltatást
nyújtó szervezeti
egységek dolgozói

Térítési díj
szabályzat
alapján

Ellenőrzés: .
Térítési Díjszabályzat alapján
szolgáltatást
nyújtó szervezeti egységek
vezetői

nincs

nincs

nincs

Felelős: Pénztáros

feladást követően azonnal

Ellenőrzés:
pénztárellenőr,

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

befizetéssel
egyidejűleg

Pénzügy
programban
rögzítés

Dokumentum
elkészítése

Felelős, kötelezettség vállaló

Térítési díjszabályzat

Előkészítő és végrehajtó:
Térítési díj szabályzat alapján
szolgáltatást nyújtó
szervezeti egységek dolgozói

Feladás kiszámlázás
tételeiről

Térítési díjszabályzat,
Pénzkezelési
szabályzat

Előkészítő és végrehajtó: Pénztáros

készpénzes
számla

Házipénztár ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

1.

2

3.

4

A téma vagy
feladat megnevezése
Bizonylatok
előkészítése
kifizetésre (Bizonylatok alaki
és tartalmi ellenőrzése, beérkező
bizonylatoknál
teljesítés igazolás ellenőrzése)
Házipénztári
kifizetés

Házipénztári
befizetések

Napi pénztárjelentés készítése

Jogszabályok
(belső, speciális)

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Pénzkezelési
szabályzat

Végrehajtó:
pénztáros

Dokumentum
elkészítése

Utalványlap

Pénzkezelési
szabályzat

Végrehajtó: pénztáros

Kiadási pénztárbizonylat

Pénzkezelési
szabályzat

Előkészítő,:
Pénztárellenőr
végrehajtó:
Pénztáros

Bevételi pénztárbizonylat

Pénzkezelési
szabályzat

Előkészítő: Végrehajtó: pénztáros

pénztárnapló

Felelős, kötelezettség vállaló

Felelős:
Pénztár ellenőr

Határidő

Kifizetést
megelőzően

Felelős:
Pénztáros

Kifizetéssel
egyidejűleg

Felelős:
Pénztáros

Számlák
befizetésével
egyidejűleg

Felelős:
Pénztáros

naponta

Ellenőrzés,
Érvényesítés

Utalványozás
Ellenjegyzés

Ellenőrzés:
Érvényesítés.
pénztárellenőr

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

Ellenőrzés:
Érvényesítés:
Pénztárellenőr

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

Ellenőrzés:
Érvényesítés:
pénztárellenőr
Ellenőrzés:
Érvényesítés:
Pénztárellenőr

Pénzügyi
teljesítés

Könyv.
megj.
Beszámolás
Elszámolás

nincs

nincs

Kifizetéssel
egyidejűleg

Pénzügy
Házipénztár
könyvelésben
történő rögzítés

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

Befizetéssel
egyidejűleg

Pénzügy
Házipénztár
könyvelésben
történő rögzítés

nincs

nincs

nincs

Személyi kiadások, létszámgazdálkodás és humánpolitika ellenőrzési nyomvonala

Ssz
.

Tevékenység /
feladat

Jogszabály
alap

1

Létszámtervezés:
a működéshez
szükséges optimális létszám meghatározása

2

személyi juttatások
és a munkaadót
Áht, Ámr.
terhelő járulékok
tervezése: l

Áht, Ámr.

Előkészítés

Keletkező
dokumentum

Felelős / kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés /
érvényesítés

Intézményvezetés
által meghatározott
feladat terv alapján,
felügyeleti szervtől
kapott keretszámok
figyelembevételével osztályonként

éves költségvetési terv
részeként
jelentkezik
(osztályos és
intézeti öszszesítő tábla)

bér-, munkaügyi és
humánpolitika

körlevélben
előírt

kancellár, intézményvezető

nincs

A személyi juttatásokra fordítható
összeg ismerete
alapján, a létszám
tervhez kapcsolódóan

éves költségvetési terv
részeként
jelentkezik

bér-, munkaügyi és
humánpolitika

körlevélben
előírt

kancellár, intézményvezető

nincs

Utalványozás

Személyi kiadások, létszámgazdálkodás és humánpolitika ellenőrzési nyomvonala

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenés

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

nincs

Ellenjegyzés

Ssz.
Tevékenység / feladat

3

4

Jogszabály
alap

Előkészítés

Keletkező
Felelős / kötelezettdokumentum
ségvállaló

Határidő

Ellenőrzés /
érvényesítés

Utalványozás Ellenjegyzés

Pénzügyi Könyvvezetésben
teljesítés való megjelenés

nincs

nincs

nincs

nincs

kancellár

nincs

nincs

Létszámnyilvántartás
szervezeti egységenként, munkaköri
csoportonként

költségvetési
törvény
fluktuáció átvezetervezési
tése
útmutató

analitikus
nyilvántartás

létszám gazdálkodó

folyamatos

bér-, munkaügyi és humánpolitika

Új dolgozó felvételének döntés előtti
előkészítése

Kjt.és végrehajtási
rendeletei,
Mt.; 2003.
évi
LXXXXIV.
tv.; 2005.
évi
LXXXVIII.
tv., Ptk.,
2007. évi
CLII. tv.,
Ksz., belső
szabályzatok

felvételi engedély, pályázati eljábér-, munkaügyi és
rással kapcsohumánpolitika
latos levelezés, bizonylatok

folyamatos

munkáltatói
jogkör gyakor- nincs
lók

döntés előkészítése, felvétel engedélyeztetése,
pályázati eljárás,
orvos bejelentő
programban lejelentés lefolytatása

Személyi kiadások, létszámgazdálkodás és humánpolitika ellenőrzési nyomvonala

Ssz
.

5

6

Tevékenység /
feladat

Jogszabály
alap

Pályázatok
kiírása

388/2007.
(XII.23.)
Korm.r.,
Kjt., belső
szabályzat

Közalkalmazotti jogviszony
Kjt.
létesítése

Előkészítés

Keletkező
dokumentum

Felelős / kötelezettségvállaló

pályázati kiírás
pályázat kiírás humánpolitikai
engedélyeztetédokumentumai előadó
se,

felvételi javasfelvételi lap
lat alapján, a
szükséges okmányok meglétének ellenőrzése)
kinevezés

Határidő

Ellenőrzés /
érvényesítés

bér-, munkafolyamatos ügyi és humánpolitika

Utalványozás

Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben való megjelenés

nincs

munkáltatói jogkör
gyakorlók

nincs

nincs

alkalmazás bér- munkamunkáltatói jogkör
első mun- ügyi és hugyakorló
kanapja
mánpolitika

Kötelezettségvállalási szabályzat alapján

Kötelezettségvállalási szabályzat
nincs
alapján

nincs

alkalmazás
munkáltatói jogkör
munkaügyi
első mungyakorló
előadó
kanapja

nincs

bér-, munkaügyi és
humánpolitika

nincs

Személyi kiadások, létszámgazdálkodás és humánpolitika ellenőrzési nyomvonala

nincs

Ssz.
Tevékenység /
feladat

7

közalkalmazotti
jogviszony megszüntetése, megszűnése

8

szerződéskötés
megbízási jogviszonyt létesítőkkel

Jogszabály
alap

Előkészítés

a közalkalmazott kérelme,
vagy a közvetlen
Kjt.
munkahelyi
vezető javaslata
alapján, továbbá
áthelyezés
felvételi javaslat, a szükséges
Eü. törvény,
okiratok, nyilatPtk. 2003. évi kozatok megléLXXXIV. tv., tének ellenőrzé343/2005.
se, nyilvántar2005. évi
tásba vételi
LXXXVIII. tv. kötelezettségteljesítése az
ÁNTSZ felé

Keletkező dokumentum
közalkalmazotti
jogviszony megszüntető határozat, elszámoló
lap, áthelyezési
megállapodás ill.
kísérő levél
megbízás vállalkozói, szabadfoglalkozás,
egyéni vállalkozói, önkéntes
jogviszony,
megbízási szerződések, bejelentésről szóló
levelek

Felelős / kötelezettségvállal
ó

Határidő

Ellenőrzés /
érvényesítés

munkaügyi
előadó, humánpolitika

Utalványozás

munkáltatói
jogkör gyakorló

kilépés
napja

munkáltatói
jogkör gyakorló

alkalmazás munkaügyi
első munka- előadó, humán- nincs
napja
politikai előadó/

nincs

Ellenjegyzés

bér-, munkaügyi és humánpolitika

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben való
megjelenés

nincs

nincs

kancellár, bér, munkaügyi
nincs
és humánpolitika

nincs

Személyi kiadások, létszámgazdálkodás és humánpolitika ellenőrzési nyomvonala
Ssz

Tevékenység / feladat

Jogszabály
alap

Előkészítés

Keletkező dokumentum

Eü. törvény,
Ptk.

vagy a közvetlen
munkahelyi vezető javaslata alapján

jogviszony
megszüntető
határozat, értesítés megbízási
szerződés felmondásáról

9
megbízási jogviszony megszüntetése

Felelős / kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés /
érvényesítés

Utalványozás

Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben való
megjelenés

munkaügyi
munkáltatói
előadó, hukilépés napja
jogkör gyakorló
mánpolitikai
előadó

nincs

bér-, munkaügyi és humánpolitika

nincs

nincs

munkáltatói
a módosítás
jogkör gyakorló időpontja

nincs

bér-, munkaügyi és humánpolitika

nincs

nincs

10
munkahelyi vezekinevezés módosítátő javaslata, ill. a kinevezése
Kjt, Mt.Eütv.
sa
módosításra okot módosítása
adó esemény

munkaügyi
előadó

Személyi kiadások, létszámgazdálkodás és humánpolitika ellenőrzési nyomvonala

Ssz

Tevékenység / feladat

Jogszabály
alap

Önkéntes jogviszonyban foglalkoztatottak nyilvántartása

2003. évi
LXXXIV. tv,
2005. évi
LXXXVIII. tv.

Előkészítés

Keletkező
dokumentum

Felelős / kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés /
érvényesítés

Utalványozás

Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben való
megjelenés

11

12

13

a jogszabály
előírásainak meg- nyilvántartás,
felelő nyilvántar- szerződés
tás vezetése

2007. évi CLII.
törvény,
VagyonnyilatkozatSZMSZ M03
tételre kötelezett
melléklet, szaközalkalmazottakkal
bályzat a vakapcsolatos ügyingyonnyilatkozat
tézés
munkahelyi
kezeléséről
Megváltozott munkaképességű közalkalmazottal kapcsolatos eljárás, előkészítése

Kjt., 2003.évi
LXXXIV.tv.

folyamatos

bér-, munkaügyi és humánpolitika

nincs

nincs

nincs

nincs

a jogszabály
előírásainak megfelelően teljes
körű előkészítés,

előkészítés
bér- munkaügyi
dokumentués humánpoliti- folyamatos
mai, vagyonka
nyilatkozatok

bér- munkaügyi és humánpolitika

nincs

kancellár

nincs

nincs

teljes körű előkészítés

I. és II. fokú
orvosi alkalmassági vélemény Nép- humánpolitikai
esetenként
egészségügyi előadó
Szakigazgatási Szerv határozata

bér-, munkaügyi és humánpolitika

nincs

kancellár,
munkáltatói
jogkör gyakorlók

nincs

nincs

humánpolitikai
előadó

Személyi kiadások, létszámgazdálkodás és humánpolitika ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

Tevékenység / feladat

Jogszabály
alap

Előkészítés

Keletkező
dokumentum

Felelős / kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés /
érvényesítés

Utalványozás

Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben való
megjelenés

14

Kjt., Mt., 2003.
Kollektív Szerződés
évi LXXXIV.
teljes körű előkéés módosításainak
Tv., 47/2004.
szítés, aláírásáig
előkészítése
(V.11.)

Kollektív
Szerződés

bér- munkaügyi
bér-, munkaés humánpoliti- igény szerint ügyi és huka
mánpolitika

nincs

kancellár, érdekképviselete
k

nincs

nincs

15

KSZ, Kitüntetések adományozásáról és
Kitüntetések, előlépaz orvosi előtetések előkészítése
léptetésekről
szóló szabályzat

döntéshozatalra
előkészítés

javaslatok,
megrendelők,
véleményké- bér- munkaügyi
bér- munkaSemmelweis
rések (pl.
és humánpolitiügyi és hunap
szakmai kol- ka
mánpolitika
légium),
meghívók

nincs

rektor,, kancelnincs
lár

nincs

16

Közalkalmazottak
személyével kapcso- KSZ
latos kérdések

döntéshozatalra
előkészítés

Végzettséget/képezettsé humánpolitikai
get igazoló
előadó és munokmányok,
kaügyi előadó
levelezések

nincs

kancellár

nincs

nincs

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben való
megjelenés

esetenként

bér-, munkaügyi és humánpolitika

Személyi kiadások, létszámgazdálkodás és humánpolitika ellenőrzési nyomvonala
Ssz

Tevékenység / feladat

Jogszabály
alap

Előkészítés

Keletkező
dokumentum

Felelős / kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés /
érvényesítés

Utalványozás

Ellenjegyzés

17

Közalkalmazottak
minősítésének előkészítése

Kjt.,
356/2008.(XII.
31.) Korm. r.

előkészítés

munkáltatói
jogkör gyakorló, szakmai
vezető/szakmai
segítő, humánpolitikai előadó

minősítések

esetenként,
gyakornok
esetében a
gyakornoki
idő lejártának hónapjában

bér-, munkaügyi és humánpolitika

nincs

munkáltatói
jogkör gyakorlók

nincs

Személyi kiadások, létszámgazdálkodás és humánpolitika ellenőrzési nyomvonala

Ssz

Tevékenység / feladat

18

Tanulmányi szerződések előkészítése
gazdaságiüzemeltetési területen

Jogszabály
alap

Kjt., KSZ

Előkészítés

előkészítés

Keletkező dokumentum

tanulmányi
szerződések

Felelős / kötelezettségvállaló

humánpolitikai
előadó

Határidő

eseti

Ellenőrzés /
érvényesítés

bér-, munkaügyi és humánpolitika

Utalványozás

nincs

Ellenjegyzés

kancellár

Pénzügyi
teljesítés

nincs

Könyvvezetésben való
megjelenés

nincs

Személyi kiadások, létszámgazdálkodás és humánpolitika ellenőrzési nyomvonala
Ssz

Tevékenység /
feladat

Jogszabály
alap

Előkészítés

Keletkező dokumentum

Felelős / kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés /
érvényesítés

Utalványozás

Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

rendszeres személyi juttatások

1

2

- rendszeres személyi juttatások számfejtése

Kjt, KSz
2003.évi
LXXXIV.tv.

- táppénz számfejtés TB törvény

kinevezési okirat

orvosi igazolás

bérjegyzék

MÁ. Bp-i és
Pest megyei
Igazgatóság
(Fővárosi)

tárgyhót
követő 10.
munkanapig

bérszámfejtők nincs

nincs

nincs

bérjegyzék

MÁK. Bp-i és
Pest megyei
Igazgatóság
(Fővárosi)

tárgyhót
követő 10.
munkanapig

bérszámfejtők nincs

nincs

nincs

nem rendszeres személyi juttatások

Könyvvezetésben való
megjelenés

1

- üzemeltetéspótlék,
túlóra, ügyelet,
Kjt. KSz
készenlét

jelenléti ív, rendkívüli munkavég- változó bérjezést elrendelő
lentés
bizonylatok

bércsoport

tárgyhót
követő 10.
munkanapig

bér-, munkaügyi és humánpolitika

nincs

nincs

nincs

nincs

Személyi kiadások, létszámgazdálkodás és humánpolitika ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

2

3

Tevékenység / feladat

- jubileumi jutalom,
megbízási díjak
számfejtése, utalása

- Egyéni és társas
vállakozói jogviszony

Jogszabály
alap

Kjt. KSz

Előkészítés

jubileumi jutalomra jogosító
határozat, teljesítésigazolás a
megbízás teljesítéséről

2003. évi
teljesítés igazoláLXXXIV. sz.
sa
törvény

Keletkező dokumentum

Jegyzék a nem
rendszeres személyi juttatásról, amely tartalmazza a
bruttó összeget,
és a levonásokat
(TB,
Szja.szerint)

Felelős / kötelezettségvállaló

Felelős: bércsoport dolgozói
Kötelezettségvállaló:
Kötelezettségvállalási szabályzat alapján

Felelős: bércsoport vezető
Kötelezettségvállalkozó által
vállaló: Kötekiállított számla
lezettségvállalá
si szabályzat
alapján

Határidő

Ellenőrzés /
érvényesítés

Utalványozás

Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben való
megjelenés

folyószámlában lekönyvelt tétel

a jubileumi
jutalomra
való jogosultság megszerzésének
időpontja,
bércsoport
megbízási
vezető
díj esetén a
teljesítés
igazolás
leadását
követő 15.
nap

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

lakossági
folyószámlákra, vagy
lakcímre
utalás

számla alapján kiállított
fizetési határidő

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

lakossági
folyószámlá- folyószámlára, vagy
ban lekönylakcímre
velt tétel
utalás

, bér- munkaügyi és humánpolitikai
osztályvezető

Személyi kiadások, létszámgazdálkodás és humánpolitika ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

Tevékenység / feladat

Jogszabály
alap

Felelős / kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés /
érvényesítés

MÁK elektronikus letöltés

feladás az utalás
összegéről,
(bércsoport által
elkészített elektronikus adathordozón)

Felelős: bér-,
munkaügyi és
humánpolitika
Kötelezettségvállalási szabályzat alapján

tárgyhót
követő 10.
munkanapig

Ellenőrzés:
bércsoport
Érvényesítés:
érvényesítő,
és

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

lakossági
folyószámlá- folyószámlára, vagy
ban lekönylakcímre
velt tétel
utalás

tárgyhót
követő hónap

Ellenőrzés:
Kötelezettbércsoport,
ségvállalási
Érvényesítés: szabályzat
érvényesítő és alapján

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

MÁK terhelés

folyószámlában könyvelt
tétel

Ellenőrzés:
tárgyhót
bér-, munkakövető 20-ig ügyi és humánpolitika

nincs

nincs

nincs

bérnaplón és
főkönyvi
számokon

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

Kötelezettségvállalási
szabályzat
alapján

lakossági
folyószámlá- MÁK felé
ra, vagy
történő lejelakcímre
lentés alapján
utalás

személyi juttatások
átutalása lakossági
folyószámlára

Kjt.

5

Járulékok

TB törvény,
Adó törvény

elszámolás

járulék bevallás,
MÁK
elszámolás

6

Államkincstár által
számfejtett, kifizetett és lekönyvelt
bérjellegű járandóságok ellenőrzése

Áht. Ámr.

feladás a pénzügyi osztályra
szervezeti egységenként, költség
nemenként

bérköltség feladás

bérügyi előadó

7

munkába járáshoz
kapcsolódó útiköltség térítés, átutalása
lakossági folyószámlára

útiköltség elszáSzja törvény, molása, mellékel39/2010.Kor ve az utazási
m.rendelet
bérletet, vagy
jegyet

feladás az átutalandó összegről
(bércsoport által
elkészített elektronikus adathordozón

Felelős: Bércsoportvezető
Kötelezettségvállaló: Kötelezettségvállalá
si szabályzat
alapján

4

tárgyhót
követő 10.

Ellenőrzés:
bércsoportvezető
Érvényesítés:
érvényesítő,
és

Árubeszerzés és szerződéskötés nyomvonala

Utalványozás

Ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben való
megjelenés

Keletkező dokumentum

Előkészítés

Ssz.

Tevékenység vagy
feladat megnevezése

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása
A beérkezett
igények összegyűjtése

Keletkező dokumentumok

1.

Készletvásárlási
igény bejelentése

Nem értelmezhető

2.

Az igény jogosságának engedélyezése

Kötelezettségvállalási Igények felülszabályzat
vizsgálata

3/a

Előkészítés:
Kötelezettségvállalási
Pályázatok kiírása,
jogosult osztály,
szabályzat, KözbeKBT által előírt
közbeszerzés alá eső
közbeszerzési
szerzési Törvény
dokumentumok
beszerzés esetén
tanácsadó, Eljá(KBT)
rás indítása

3/b.

Árajánlatok bekérése, szabadkézi vásárlás esetén

4.

Három árajánlat
bekérése, felülKötelezettségvállalási
vizsgálat, szerszabályzat,
ződéskötésre
javaslattétel

Felelős/kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

A könyvvezetésben
való megjelenítés,
elszámolási feladatok

Igénybejelentés

Igénylő

Felmerülés
ideje szerint

Igénylő osztály vezetője

nem értelmezhető

Engedélyezett
igény

Anyaggazdálkodó,

Igény megjelenését követően

Kancellár

Intézményvezető,
nem értelmezhető
Kancellár

Gazdálkodási osztályvezető,
Kiírás ill.
Kancellár, Közbeszerzési
KBT szerint
tanácsadó

kancellár

nem értelmezhető

nem értelmezhető

Anyaggazdálkodó, Gazdálkodási osztályvezető

Engedély
után

kancellár

nem értelmezhető

nem értelmezhető

Anyaggazdálkodó, Gazdálkodási osztályvezető

Az ajánlat
elfogadása
után a szerzőKancellár
désben meghatározott
feltételekkel

Kancellár

nem értelmezhető

Árajánlat kérő
levél

Szerződés tervezet előkészítése
Megrendelés, szállí- Szerződés esetén jogi
Megrendelés,
és a szervezeti
tási szerződés előfelülvizsgálat, KözSzállítási szeregységek igékészítése
beszerzési szabályzat
ződés
nyeinek összesítése

nem értelmezhető

Szolgáltatás beszerzés és szerződéskötés

Ssz.

1.

Tevékenység vagy Jogszabályi
feladat megnevezése
alap

Szolgáltatási igény
bejelentése

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős / kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Nincs

Előkészítés: igénybejelentő. Az
igénybejelentés
igény szükségességének indoklása

igénylő

Nem értelmez- Igénylő osztály
Nem értelmezhető
hető
vezetője

Előkészítés: Jogosult osztály. Jóváhagyott intézményi
Engedélyezési
költségvetés figyejavaslat
lembe vételével az
igény felülvizsgálata, javaslattétel

Jogosult osztályvezető

Igény megjeleKancellár
nését követően

Nincs

Engedély

Intézményvezető,
Kancellár

Javaslat elfogadását követően

Nincs

Árajánlat kérő
levél. Beszerzési,
szerződéskötési
javaslat

Jogosult osztályvezető, Kancellár

Engedély után

2.

Az igény jogosságának elbírálása

Köt.váll
szabályzat

3.

Az igény engedélyezése

Köt. Váll.
szabályzat

4./a

Szolgáltató kiválasztása Szabadkézi
beszerzés esetén

Köt. Váll.
szabályzat

Engedélyezési
javaslat jóváhagyása
Előkészítés: Jogosult osztály. Legalább három cégtől
árajánlat bekérése,
felülvizsgálata,
rangsorolása, javaslattétel megrendelésre, szerződéskötésre

A könyvvezetésben való megjelenítés, elszámolási
feladatok

Szolgáltatás beszerzés és szerződéskötés

Ssz.

Tevékenység vagy
feladat megnevezése

Jogszabályi
alap

4./b

Szolgáltató kiválasztása Közbeszerzés
esetén

Közbeszerzési
Törvény, Főv.
rendelet
Köt.váll.
szabályzat

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Előkészítés: Jogosult osztály, közKbt. Által előírt
beszerzési tanácsdokumentumok
adó. Eljárás indítása

Felelős / kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Jogosult osztályvezető, kancellár,
közbeszerzési tanácsadó

Kiírás, illetve
Kbt. Szerint

Közbeszerzési
Bizottság Kancellár

Utalványozás,
ellenjegyzés

A könyvvezetésben való megjelenítés, elszámolási
feladatok

Bérleti szerződéskötés ellenőrzési nyomvonala

Ssz

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

1.

Igény megjelenése

2.

Az igény jogossáKöt.váll.
gának elbírálása,
szabályzat
engedélyezése

3.

Pályázatok kiírása, árajánlatok
bekérése

Jogszabályi
alap

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős/kötelezettsé
gvállaló

Előkészítés: igénybejelentő. Az igény
igénybejelentés
szükségességének
indoklása

igénylő

Előkészítés: Üzemeltetési Osztály.
Engedélyezési jaA bérbeadás lehetővaslat
ségének felülvizsgálata, javaslattétel

Üzemeltetési
osztályvezető

Előkészítés: Üzemeltetési Osztály
Közbeszerügyintéző. Legalább
zési Törvény, három cégtől árajánFőv. Kgy.
lat bekérése, felülÁrajánlat kérő levél.
Üzemeltetési
vagyonrenvizsgálat, rangsoro- Szerződéskötési
osztályvezető
delet,
lás, javaslattétel
javaslat
Köt.váll.
bérleti szerződésköszabályzat
tésre, értékhatártól
függően versenyeztetés, közbeszerzés

Nincs

Határidő

Ellenőrzés/ érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Igénylő osztály
vezetője

Nem értelmezhető

Igény megjelenését követően

Kancellár

Nem értelmezhető

Engedély után

Kancellár

Nem értelmezhető

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

Bérleti szerződéskötés ellenőrzési nyomvonala

Jogszabályi
alap

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Szerződés előkészítése

Ptk., Főv.
Kgy. vagyonrendelet
Köt.váll.
szabályzat,

Előkészítés: Üzemeltetési Osztály,
Jog. Szerződés
tervezet készítése

5.

Szerződéskötés

Ptk., Főv.
Kgy. vagyonrendelet
Köt.váll.
szabályzat,

6.

Nyilvántartásba
vétel

7.

Szerződés bérlőhöz történő továbbítása

Ssz

4.

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

Keletkező dokumentumok

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/ érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Bérleti szerződés
tervezet

Üzemeltetési
osztályvezető,
Jog

Ajánlat elfogadását követően, Intézményvezető
hatálybalépés
Kancellár,
előtt 30 nappal

Előkészítés: Üzemeltetési Osztály,
Jog. Szerződés
elkészítése

Bérleti szerződés

Üzemeltetési
osztályvezető,
Jog

Előkészített
szerződés terJog,
vezet jóváhagyását követően

Kötelezettségvállalási szabályzat alapján

Intézményi
szabályozás

Előkészítés: Üzemeltetési Osztály,

Központi nyilvántartásba vétel

Központi szerződés nyilvántartó

Szerződés aláírását követően
azonnal

Központi szerződés nyilvántartó

Nem értelmezhető

Iratkezelési
szabályzat

Előkészítés: Üzemeltetési Osztály
ügyintéző, Iktatás,
postázás

Átadási dokumentum

Üzemeltetési
Osztály ügyintéző,

Szerződés aláírását követően

Üzemeltetési osztályvezető

Nem értelmezhető

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

Bérleti szerződéskötés ellenőrzési nyomvonala

Ssz

8.

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

Bérelt helyiség
átadás-átvétele

Jogszabályi
alap

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Előkészítés:Üzemeltetési
Osztály ügyintéző, ,
Leltárcsoport. A
helyiségben található berendezési,
Átadás-átvételi
felszerelési tárgyak jegyzőkönyv
leltár szerint átadása, a helyiség állagának, üzemeltetési
állapotának felmérése

Felelős/kötelezettsé
gvállaló

Határidő

Üzemeltetési
ÁtadásOsztályügyintéátvételkor
ző, leltárcsoport

Ellenőrzés/ érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Üzemeltetési osztályvezető, gazdál- Nem értelmezkodási osztályveze- hető
tő

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

Leltárellenőrzési tevékenység ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

Jogszabályi alap
368/2011.
(XII.31.) Korm.
rendelet, 2011.
évi CXCV. törvény, Leltározási
Szab., Eszközök
és források értékelési Szab.,
Számviteli politika Szab.
Leltározási szabályzat, éves
ütemterv

1.

Éves ütemterv

2.

Leltározandó
alleltár előkészítése

3.

A leltározás
lebonyolítása

4.

A leltár kiértékeLeltározási
lése (előtalált
szabályzat
készlet szerint).

5.

Intézkedés az
eltérések rendezésére

Leltározási szabályzat, éves
ütemterv

Leltározási szabályzat

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Leltározási
szabályzat szerint

Keletkező dokumentumok

Éves ütemterv

Felelős / kötelezettségvállaló

Leltáros

Határidő

tárgyév január
15.

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

A könyvvezetésben való megjelenítés, elszámolási
feladatok

kancellár

Munkaköri leíráanalitikai lista
sok szerint

Ütemtervben
Leltárellenőrök és
foglaltak szeanalitikai könyvelés
rint

Leltározási
szabályzat szerint

Leltári felvételi
ív

Osztályos leltárkezelő, leltárellenőr

Leltárfelvétellel Leltárellenőrzési
egyidőben
csoportvezető

Leltározási
szabályzat szerint

Leltár felvételi
ív

Leltárkezelő

A leltár megnyitást követő
10 naptári
napon belül

Gazdálkodási ov.
Leltárellenőrzési
csoportvezető

Leltározási
szabályzat szerint

Eltérési kimutatás
Szöveges indok- Gazdálkodási oszlás
tályvezető,
Rendészeti
jegyzőkönyv

Kiértékelést
követő havi
zárás

Kancellár

Leltárellenőrzési
csoportvezető

döntést
követően 30 analitikai lista
naptári nap

Leltárellenőrzési tevékenység ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

6.

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

Kártérítés
kiszabása

Jogszabályi alap

Leltározási
Szabályzat,
MT-170§

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Leltározási
Szabályzat

Keletkező dokumentumok

Felelős / kötelezettségvállaló

Leltáreltérési
jegyzőkönyv
Kancellár
Leírási engedély Munkahelyi vezető
Kérelem kártérí- Gazdálkodási ov.
tés mértékének
megállapításához

Határidő

Leltár befejezést követő 30
nap

Ellenőrzés/
érvényesítés

Gazdasági
igazgató

Utalványozás,
ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

A könyvvezetésben való megjelenítés, elszámolási
feladatok

Döntést
Analitikai lista
követően 30
Leltárkönyv
nap

Selejtezési tevékenység ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. Leírása

Keletkező dokumentumok

1.

Selejtezési
ütemterv
készítése

Selejtezési szabályzat

Selejtezési szabályzat

2.

Selejtezési
időpontról
értesítés

Selejtezési szabályzat

értesítés kiküldése körlevél

3.

Eszközök
raktárra
történő viszszaadása

Selejtezési szabályzat

leadott eszközök
raktárba való
lejuttatása

visszaadási
bizonylat

4.

Selejtezési szaA raktár
bályzat, Anyagelőkészítése gazdálkodási és
a selejtezésre raktárgazdálkodási
szabályzat

a selejt készlet
elkülönítése a
raktári készlettől

5.

A selejtezés Selejtezési szalebonyolítása bályzat

6.

Selejtezési
Selejtezési szajegyzőkönyv
bályzat
elkészítése

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/ Utalványozás,
érvényesítés ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

A könyvvezetésben való megjelenítés, elszámolási
feladatok

Gazdálkodási osztályvezető

Selejtezési szabályzatban foglal- Kancellár
tak szerint

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Gazdálkodási osztályvezető

selejtezést megelőzően 3 hét

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Raktáros és
alleltárkezelő

selejtezést megelőzően a SelejteRaktáros és
Gazdálkodási
zési szabályzatalleltárkezelő osztályvezető
ban foglaltak
szerint

Nem értelmezhető

raktári készletnyilvántartás

selejtezésre váró
Raktáros
tételek listája

selejtezés megGazdálkodási Nem értelkezdése előtti nap osztályvezető mezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

a selejt készletek
tételes megtekintése

Raktáros és Intézeti
selejtezésre váró
Selejtezési Bizotttételek listája
sági tagok

a selejtezéssel
egy időben

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

a selejtezésről
megfelelő formanyomtatvány kiállítása

selejt jegyzőkönyv

Nem értelmezhető

raktári készletnyilvántartás

Ütemterv

a selejtezést köGazdálkodási oszvetően a Selejtetályvezető, Üzemelzési Szabályban
tetési osztályvezető
foglaltak szerint

Kancellár

Intézeti Selejtezési
Bizottsági
tagok

Nem értelmezhető

Gazdálkodási
Kancellár
osztályvezető

Selejtezési tevékenység ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

7.

8.

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése
Selejt eszközök
hasznosításának
előkészítése

Selejt eszközök
hasznosítása

Jogszabályi
alap

Selejtezési
szabályzat

Selejtezési
szabályzat

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

árajánlatok bekérése

selejt eszközök
elszállítása

Keletkező dokumentumok

árajánlat

szállítólevél,
számla

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Gazdálkodási osztályvezető

a selejtjegyzőkönyv aláírását
követően

Gazdálkodási osztályvezető

a selejtezést követően a Selejtezési szabályzatban foglaltak
szerint

Ellenőrzés/ Utalványozás, Pénzügyi
érvényesítés ellenjegyzés teljesítés

A könyvvezetésben
való megjelenítés,
elszámolási feladatok

Gazdálkodási Nem értelosztályvezető mezhető

Nem
értelmez- Nem értelmezhető
hető

Kancellár

Hulladékértéke folyószámlában törtésítési
nő kivezetése
számla

Építési beruházás (fejlesztés) – felújítás külső szolgáltatóval ellenőrzési nyomvonal

Ssz.

1.

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

Jogszabályi
alap

Egészségügyi
Intézmény üze- előírások
meltetési állapo- (ÁNTSZ,
tának felmérése Munkavédelem, stb…)

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős/ kötelezettségvállaló

Bejárások, osztályos bejelentések,
igények,

Bejelentések,
igénylő levelek,
munkalapok,
hatósági jegyzőkönyvek - határozatok

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés, üzemeltetési
ellenőr

Határidő

folyamatos

Ellenőrzés/
érvényesítés

Nem értelmezhető

Utalványozás,
ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Nem értelmezhe- Nem érteltő
mezhető

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

Nem értelmezhető

2.

Építési tv.,
Üzemeltetési
Főv. Rendeletartalom meghatek, Intézeti
tározása
szabályzatok

Építési tv.,
Főv. Rendeletek, Intézeti
szabályzatok

3.

Fejlesztési felújítási terv
javaslat

4.

Építési tv.,
Főv. RendeleFelülvizsgálatok
tek, Intézeti
szabályzatok

Megvalósíthatósági tanulmány
készítése, egyeztetések az igénylővel

Tervezetek készítése

Megvalósíthatósági tanulmány,
egyeztetési jkv.

Fejlesztési - felújítási tervezet

Nem értelmezhető Nem értelmezhető

Energetikus, Üzemeltetési ellenőr

folyamatos

Üzemeltetési Nem értelmezhe- Nem értelosztályvezető. tő
mezhető

üzemeltetési osztályvezető.

a felügyeleti
szerv által előírásának megfelelően, általáKancellár
ban minden év
08 - 09 . Hó
előtt 2 héttel

Nem értelmezhe- Nem érteltő
mezhető

Nem értelmezhető

üzemeltetési osztályvezető.

Nem értelmezhető

Nem értelmezhe- Nem érteltő
mezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Építési beruházás (fejlesztés) – felújítás külső szolgáltatóval ellenőrzési nyomvonal

Ssz.

5.

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

Felterjesztés
döntés előkészítésre

Jogszabályi
alap

Főv. Rendeletek,

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Fejlesztésifelújítási terv
intézeti jóváhagyása

Keletkező dokumentumok

Intézet által jóváhagyott fejlesztési-felújítási terv

Felelős/ kötelezettségvállaló

Kancellár

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

a felügyeleti
szerv által előírásának megfelelően, általáGazdasági ov. Kancellár
ban minden év
08 - 09. Hó
előtt 2 héttel

Pénzügyi
teljesítés

Nem értelmezhető

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

Nem értelmezhető

6.

Intézeti fejlesztési-felújítási
terv felterjesztése tulajdonos
irányába

Főv. Rendeletek,

Szöveges előterjesztés, engedélyNem értelmezhető okirat tervezet,
Megvalósítási
ütemterv

7.

Tulajdonosi
döntés az Intézeti fejlesztési felújítási tervről

Főv. Rendeletek,

Nem értelmezhető Engedélyokirat

Kancellár

a felügyeleti
szerv által előírásának megfeGazdasági ov. Kancellár
lelően, általában minden év
08 - 09. Hó

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Építési beruházás (fejlesztés) – felújítás külső szolgáltatóval ellenőrzési nyomvonal
Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

Jogszabályi
alap

8.

Kiviteli tervek
és ajánlati dokumentációk,
megrendelése

Építési tv.,
Főv. Rendeletek, Intézeti
szabályzatok,
Kbt.

Üzemeltetési
előkészítés

9.

Szükséges hatósági engedélyek
beszerzése

Építési tv.,
Főv. Rendeletek, Intézeti
szabályzatok,
Kbt.

Engedélyek beszerzése

Ssz.

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Tervdokumentáció

üzemeltetési osztályvezető., illetve
összeg függvényében a kötelezettség
vállalás szabályzat
szerint,

Szerződés szerint

Hatósági engedélyek

Tervezői szerződés
szerint

60 nap

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Gazdasági ov. Kancellár

Pénzügyi
teljesítés

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

Szerződés
szerint

Számla fizetése

Szerződés
szerint

Számla fizetése

10.

Belső bírálat
üzemeltetési
megvalósítás és
költségek alapján

Főv. Rendeletek, Intézeti
szabályzatok,
Kbt.

Üzemeltetési
megvalósítás és
költségek alapján
a megvalósíthatóság vizsgálata

Bírálati jkv.

Érintett szervezeti
egységek megbízott
képviselői

max 2 hét

üzemeltetési
Kancellár
osztályvezető.

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Építési beruházás (fejlesztés) – felújítás külső szolgáltatóval ellenőrzési nyomvonal

Ssz.

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

Jogszabályi
alap

11.

Pályázatok
kiírása és beérkeztetése

Főv. Rendeletek, Intézeti
szabályzatok,
Kbt.

12.

Pályázatok
elbírálása, nyertes megjelölése,
eredményhirdetés

Főv. Rendeletek, Intézeti
szabályzatok,
Kbt.

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Pályázati kiírás,
ajánlati dokumenAjánlati dokutáció, Közbeszermentáció elkészízési Bizottsági
tése, Közbeszerülések jkv-i, Válzési Bizottság
lalkozói kérdésekfelállítása, Szükre adott írásbeli
séges bejárások és
válaszok, Vállaltájékoztatások
kozói bejárás jkv,
megtartása,
Vállalkozói ajánlatok
Közbeszerzési
értékelő táblázat
Bizottsági jegykészítés, döntés
zőkönyv, eredelőkésztő javaslat mény-hirdetésről
szóló jkv.

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Üzemeltetési osztályvezető., Közbeszerzési referens,
Közbeszerzési Bizottság

Kiírás illetve
közbeszerzési
tv szerint.

Összeg
függvényében
üzemeltetési
osztályvezető.
Kancellár
Kancellár,
illetve Közbeszerzési Döntőbizottság

Közbeszerzési Bizottság

3 nap illetve
Közbeszerzési
tv szerint

Kancellár

Pénzügyi
teljesítés

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

13.

Munka vállalatba adása, szerződéskötés

Szerződés felterIntézeti szajesztése tulajdobályzatok, Kbt.
nos felé,

14.

Szerződés nyilvántartásba
vétele

Intézeti szaElőkészítés:
bályzatok, Kbt. Üzemeltetés

Megrendelés
szerződés

Kötelezettségvállalási szabályzat szerint

Eredményhirdetést követően
közbeszerzési
tv szerint.

Üzemeltetési ellenőr, központi szerződés nyilvántartó

folyamatos

Kancellár
Központi
szerződés
nyilvántartó

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Építési beruházás (fejlesztés) – felújítás külső szolgáltatóval ellenőrzési nyomvonal

Ssz.

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

15.

Szerződés továbbítása a
vállalkozó felé

Intézeti szabályzatok, Kbt.

Kivitelezés

Építési tv.,
Szakhatósági
előírások,
Intézeti szabályzatok

építési napló

Üzemeltetési
ellenőrzés

Építési tv.,
Szakhatósági
előírások,
Intézeti szabályzatok

Építési-, felmérési
üzemeltetési ell.
napló

16.

17.

Jogszabályi
alap

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Üzemeltetési ügyin2 nap
téző

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

Üzemeltetés

Nem értelmezhe- Nem érteltő
mezhető

Nem értelmezhető

szerződés szerint

Üzemeltetési
ellenőr

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

szerződés időtartam alatt
max. 3 naponta

Üzemeltetési
ellenőr, Üzemeltetés

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

18.

Üzemeltetési
átadás - átvételi
eljárás lebonyolítása

Építési tv.,
Szakhatósági
előírások,
Intézeti szabályzatok

Eljárás lebonyolítása

Átvételi jegyzőkönyv, Átadási
dokumentáció

energetikus, üzemeltetési ell., üzemeltetési szaktanácsadó,
meghívottak (munkavédelem, üzemeltetés, stb…)

Befejezési
határideje a
Üzemeltetési
szerződés teljeellenőr, Üzesítési határidemeltetés
jének megfelelően.

Számla fizetése

Építési beruházás (fejlesztés) – felújítás külső szolgáltatóval ellenőrzési nyomvonal

Ssz.

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

Jogszabályi
alap

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős/ kötelezettségvállaló

19.

Intézeti szaTeljesítés igazobályzatok,
lás kiadása
Számviteli tv.

építési napló,
bontási jegyzőkönyv, felmérési
Energetikus, Üzenapló vagy teljesímeltetési ellenőr
tésigazolási jkv.,
Átadás - átvételi
jkv.

20.

Használatbavételi engedély
megkérése,
beszerzése

Építési tv.,
Szakhatósági
előírások,
Intézeti szabályzatok

Hatósági engedé- Hatósági engedélyek és hozzájáru- lyek és hozzájáru- Szerződés szerint
lások beszerzése
lások

21.

Pénzügyi elszámolás, üzembe
Számviteli tv.
helyezés, aktiválás

Vállalkozói számla kollaudálása,
felterjesztése
kifizetésre

Ellenőrzött számla, Üzembe helye- Energetikus, Üzezési jkv. Aktiválá- meltetési ellenőr
si dokumentáció

Határidő

Szerződés szerinti befejezési
határideje

Ütemterv szerint

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Üzemeltetés

Üzemeltetési
osztályvezető.

Üzemeltetés

KötelezettségválSzerződés
lalási szabályzat
szerint
szerint

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

22.

Elkészült munkák garanciáinak betartatása,
bejárások megszervezése,
garancia érvényesítése

Építési tv.,
Szakhatósági
előírások,
Intézeti szabályzatok

Garanciális feladatok nyilvántartása és vezetése,
Garanciális bejágaranciális bejárás
Energetikus, Üzerás alkalmával
időpontjának
meltetési ellenőr
keletkezett jkv-ek.
kitűzése, menet
közbeni elvégeztetése

szerződés szerint

Üzemeltetési
ellenőr, Üzemeltetés

Üzemeltetési tevékenység végzése külső szolgáltatóval: Előre tervezhető karbantartás ellenőrzési nyomvonala
Tevékenység vagy
Ssz. feladat megnevezése

Jogszabályi alap

Előkészítés,
ill. egyes
feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Üzemeltetési osztályvezető., ÜzemelBejelentések,
tetés, Üzemeltetési
igénylő levelek,
folyamatos
ellenőr, Energetikus,
munkalapok
Gondnoksági megbízott

Ellenőrzés/ érvé- Utalványozás, ellen- Pénzügyi
nyesítés
jegyzés
teljesítés

1.

Intézmény üzemeltetési állapotának
felmérése

Bejárások,
osztályos
bejelentések,
igények

2.

Üzemeltetési tartalom meghatározása

Üzemeltetési
előkészítés

Felmérési jkv.

Üzemeltetés, Üzemeltetési ellenőr,
Energetikus,

folyamatos, hiba
megállapítás után
5 nap

Üzemeltetési
osztályvezető.

Karbantartási terv
készítése
Felterjesztés elfogadásra

Tervezetek
készítése

Karbantartási
terv

Üzemeltetési osztályvezető.

minden év 12.15.

Üzemeltetési
osztályvezető.

3.
4.

5.

Koncepciók, üzemeltetési leírások
készítése

Kancellár

Üzemeltetési
előkészítés

Üzemeltetési osztályvezető. Üzemeltetési ellenőr, Energetikus, Üzemeltetés. illetve összeg
függvényében a
kötelezettség vállalás
szabályzat szerint

Kötelezettségvállalási szabályzat
szerint

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

Üzemeltetési tevékenység végzése külső szolgáltatóval:Előre tervezhető karbantartás ellenőrzési nyomvonala
Tevékenység vagy
Ssz. feladat megnevezése

Jogszabályi alap

Előkészítés,
ill. egyes
feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok
Pályázati kiírás,
ajánlati dokumentáció, Közbeszerzési Bizottsági ülések
jkv-i, Vállalkozói kérdésekre
adott írásbeli
válaszok, Vállalkozói bejárás
jkv, Vállalkozói
ajánlatok

Felelős/ kötelezettségvállaló

6.

Pályázatok kiírása
és beérkeztetése

Ajánlati dokumentáció
elkészítése,
Közbeszerzési Bizottság
felállítása,
Szükséges
bejárások és
tájékoztatások megtartása,

7.

Pályázatok elbírálása, nyertes megjelölése, eredményhirdetés

értékelő táblázat készítés,
döntés előkésztő javaslat

Közbeszerzési
Bizottsági jegyzőkönyv, ered- Közbeszerzési Biményzottság
hirdetésről
szóló jkv.

8.

Munka vállalatba
adása, szerződéskötés

Szerződés
felterjesztése
tulajdonos
felé,

Megrendelés
szerződés

Üzemeltetési osztályvezető., Közbeszerzési referens,
Közbeszerzési Bizottság

Határidő

Kiírás illetve
közbeszerzési tv
szerint.

3 nap illetve Közbeszerzési tv
szerint

EredményhirdeKötelezettségvállalá- tést követően
si szabályzat szerint közbeszerzési tv
szerint.

Ellenőrzés/ érvé- Utalványozás, ellen- Pénzügyi
nyesítés
jegyzés
teljesítés

Összeg függvényében Üzemeltetési osztályvezető.
Kancellár, illetve
Közbeszerzési
Bizottság

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

Üzemeltetési tevékenység végzése külső szolgáltatóval: Előre tervezhető karbantartás ellenőrzési nyomvonala
Tevékenység vagy
Ssz. feladat megnevezése

Jogszabályi alap

Előkészítés,
ill. egyes
feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Üzemeltetési ellenőr,
, Iktató központi
folyamatos
szerződés nyilvántartó

Előkészítő:
Üzemeltetés

Ellenőrzés/ érvé- Utalványozás, ellen- Pénzügyi
nyesítés
jegyzés
teljesítés

9.

Szerződés nyilvántartásba vétele

10.

Szerződés továbbítása a vállalkozó
felé

11.

Kivitelezés

építési napló

12.

Üzemeltetési ellenőrzés

Építési-, felmérési napló

üzemeltetési ell.

szerződés időtartam alatt max. 3
naponta

13.

Üzemeltetési átadás - átvételi
eljárás lebonyolítása

Átvételi jegyzőkönyv, Átadási dokumentáció

Energetikus, Üzemeltetési ell., üzemeltetési szaktanácsadó, meghívottak (munkavédelem,
üzemeltetés, stb…)

Befejezési határideje a szerződés Üzemeltetési
teljesítési határellenőr, Üzemelidejének megfele- tetés
lően.

Üzemeltetési ügyintéző

Eljárás lebonyolítása

központi szerződés nyilvántartó

2 nap
szerződés szerint
Üzemeltetési
ellenőr, Üzemeltetés

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

Üzemeltetési tevékenység végzése külső szolgáltatóval: Előre tervezhető karbantartás ellenőrzési nyomvonala
Tevékenység vagy
Ssz. feladat megnevezése

14.

Teljesítés igazolás
kiadása

15.

Pénzügyi elszámolás, üzembe helyezés, aktiválás

16.

Elkészült munkák
garanciáinak betartatása, bejárások
megszervezése,
garancia érvényesítése

Jogszabályi alap

Előkészítés,
ill. egyes
feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/ érvé- Utalványozás, ellen- Pénzügyi
nyesítés
jegyzés
teljesítés

építési napló,
bontási jegyzőkönyv, felméréSzerződés szerinti
Energetikus, üzemelüzemeletési ov.
si napló vagy
befejezési határtetési ell.
Üzemeltetés.
teljesítésigazoideje
lási jkv., Átadás
- átvételi jkv.
Vállalkozói
számla
kollaudálása,
felterjesztése
kifizetésre
Garanciális
feladatok
nyilvántartása
és vezetése,
garanciális
bejárás időpontjának
kitűzése,
menet közbeni elvégeztetése

Ellenőrzött
számla, Üzembe
Energetikus, Üzehelyezési jkv.,
meltetési ellenőr
Aktiválási
dokumentáció

Létesítményüzem
Szerzőeletési ov. ÜzeKötelezettségvállaládés szemeltetési
si szabályzat szerint
rint
csop.vez.

Garanciális
bejárás alkalmával keletkezett jkv-ek.

üzemeletési ov.
Üzemeltetés.
Üzemeltetési
ellenőr,

Energetikus, Üzemeltetési ellenőr

szerződés szerint

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

Üzemeltetési tevékenység végzése külső szolgáltatóval: Előre nem tervezhető karbantartások ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

1.

Tevékenység
Jogszabályi
vagy feladat
alap
megnevezése
Hiba vagy
káresemény
észlelése

Előkészítés,
ill. egyes
feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Bejelentések,
Hatósági
bejárások,
stb…

Bejelentések,
igénylő levelek,
munkalapok,
jegyzőkönyvek

Üzemeltetési osztályvezető. Üzemelfolyamatos
tetési ellenőr, Energetikus, Üzemeltetés.

Felmérési jkv.

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés. Üzemeltetési
ellenőr, Energetikus,

Üzemeltetési
tartalom meghatározása

Üzemeltetési
előkészítés

3.

Költségbecslés

Várható költségek megál- Költségtervezet
lapítása

4.

Költségbecslés
felterjesztése
elfogadásra

5.

Megrendelés,
ha szükséges
szerződés

2.

Megrendelés
szerződés

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/ érvénye- Utalványozás, ellensítés
jegyzés

folyamatos,
hiba megállapítás a
Üzemeltetési oszlehető legtályvezető.
rövidebb idő
alatt

üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés.,
Üzemeltetési ellenőr,
Energetikus,
Kötelezettségvállalási
szabályzat szerint

Kötelezettségvállalási
szabályzat szerint

Kötelezettségvállalási
szabályzat szerint

Kötelezettségvállalási
szabályzat szerint

Pénzügyi
teljesítés

A könyvvezetésben való megjelenítés, elszámolási feladatok

Üzemeltetési tevékenység végzése külső szolgáltatóval: Előre nem tervezhető karbantartások ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

Tevékenység
Jogszabályi
vagy feladat
alap
megnevezése

Előkészítés,
ill. egyes
feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős/ kötelezettségvállaló

7.

Szerződés
továbbítása a
vállalkozó
felé

8.

Kivitelezés

Építési napló (ha
az értékhatár
megköveteli)

9.

Üzemeltetési
ellenőrzés

Építési-, felmérési napló ( ha az
üzemeltetési ell.
értékhatár megköveteli)

10.

Üzemeltetési
átadás - átvételi eljárás
lebonyolítása

Átvételi jegyzőkönyv, Átadási
dokumentáció

Üzemeltetési ügyintéző

Eljárás lebonyolítása

Határidő

Ellenőrzés/ érvényesítés

2 nap
Megrendelés
illetve szerződés szerint

üzemeltetési ell.,
üzemeltetési szaktanácsadó, meghívottak (munkavédelem,
üzemeltetés, stb…)

Megrendelés
illetve szerződés időtartam alatt
max. 3 naponta
Befejezési
határideje a
megrendelés
illetve szerződés teljesítési határidejének megfelelően.

Üzemeltetési osztályvezető. Üzemeltetés., Üzemeltetési ellenőr, Energetikus,

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés.,Üzemeltetési ellenőr,
Energetikus,

Utalványozás,
ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

A könyvvezetésben való megjelenítés, elszámolási feladatok

Üzemeltetési tevékenység végzése külső szolgáltatóval: Előre nem tervezhető karbantartások ellenőrzési nyomvonala
Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

Előkészítés,
ill. egyes
feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/ érvényesítés

építési napló,
bontási jegyzőkönyv, felmérési
napló vagy teljesítésigazolási
jkv., Átadás átvételi jkv.

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés. Üzemeltetési
ellenőr, Energetikus,

Megrendelés
illetve szerződés szerinti befejezési határideje

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés,
Üzemeltetési ellenőr,
Energetikus,

12.

Pénzügyi elszámolás

Vállalkozói
számla
kollaudálása,
felterjesztése
kifizetésre

Ellenőrzött
számla,

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés, Üzemeltetési
ellenőr, Energetikus,

13.

Elkészült munkák garanciáinak betartatása,
bejárások megszervezése,
garancia érvényesítése,
amennyiben a
megrendelés
vagy szerződés
erről rendelkezik

Garanciális
feladatok
nyilvántartása
és vezetése,
garanciális
bejárás időpontjának
kitűzése,
menet közbeni elvégeztetése

Garanciális bejárás alkalmával
keletkezett jkvek.

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés, Üzemeltetési
ellenőr, Energetikus,

Sorszám

11.

Jogszabályi
alap

Teljesítés igazolás kiadása

Üzemeltetési osztályvezető.

Üzemeltetési oszMegrendelés
tályvezető, Üzemelilletve szertetés
ződés szeÜzemeltetési ellenőr,
rint
Energetikus,

Utalványozás, ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Megrendelés
Kötelezettségvállalási illetve szerszabályzat szerint
ződés szerint

A könyvvezetésben való megjelenítés, elszámolási feladatok

Üzemeltetési üzemeltetés ellenőrzési nyomvonala

Tevékenység vagy
feladat megnevezése

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

1.

napi folyamatos karbantartások

folyamatos üzemben tartás

osztályok igényei

munkalapok

2.

Biztonságtechnikai
felülvizsgálatok,
jegyzőkönyvek, bejárások

folyamatos üzemben tartás

felülvizsgálat

jegyzőkönyv

Ssz

Keletkező dokumentumok

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/ érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Üzemeltetési osztályvezető,

folyamatos

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés.
.

Kötváll. Szab.

Üzemeltetési osztályvezető,.

folyamatos

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés.
.

Kötváll. Szab.

Pénzügyi
teljesítés

Műszerellenőrzés ellenőrzési nyomvonala

Ssz

Tevékenység vagy
feladat megnevezése

1.

Selejtezés -házilag

2.

selejtezés - szakszerviz

3.

műszerjavítás - házilagos

4.

műszerjavítás - külső

5.

karbantartási szerződés

6.

műszerszállítás

7.

biztonságtechnikai
felülvizsg.

Jogszabályi alap

üzemképtelenség,
balesetveszély
üzemképtelenség,
balesetveszély
folyamatos üzemben
tartás
folyamatos üzemben
tartás
folyamatos üzemben
tartás
folyamatos üzemben
tartás
Eü. Rendelet

Előkészítés, ill.
egyes feladatok tart.
leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés
Üzemeltetési
osztályvezető,

állapotfelmérés

selejt javaslat

műsz. ea. Karbantartó

folyamatos

szakszerviz megkeresése

selejt javaslat

műsz. ea

folyamatos

adott osztály

munkalap

műsz. ea

folyamatos

kapcsolatfelvétel
adott osztály, műszercsoport

árajánlatkérés

műsz. ea

folyamatos

árajánlatok kérése

árajánlat

műsz. ea

folyamatos

szállítólevél

műsz. ea

folyamatos

jegyzőkönyv

műsz. ea

folyamatos

felülvizsgálat

Üzemeltetési
osztályvezető,
Üzemeltetési
osztályvezető,
Üzemeltetési
osztályvezető,
Üzemeltetési
osztályvezető,
Üzemeltetési
osztályvezető,
Üzemeltetési
osztályvezető,

Utalványozás,
ellenjegyzés

Pénzügyi teljesítés

Energia rendszer üzemeltetés ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

1.

2.

3.

Tevékenység vagy
feladat megnevezése

Jogszabályi alap

Hőtermelő berendezés
1/1977(IV.6.)
tüzelés és bizt.techn.
NIM rendelet
Vizsgálata
17/2001 (VII.3.)
KöM.
Helyhez között lég21/2001(II.14)
szennyező pontforrá- Korm. És a
sok vizsgálata
25/2001 KÖMEÜM-FVM együttes rendelet
38/1995(IV.5)
Kibocsátott szennyvíz
204/2001(X.26)
minőségének vizsgá219/2004 VII.21)
lata
Korm.rendelet

4.

Gázkészülékek időszakos vizsgálata

5.

Energia hálózat üzemeltetése

6.

Energiafelhasználási
beszámoló

42/2003 Tv.
111/2003(VII.29)
Korm.rend.

215/2003(XII.l0.)
Korm. Rend.

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/ érvényesítés

Hatékony és gazdaságos energia
felhasználás

üzemi vizsgálati
jegyzőkönyv

Vizsgálatot végző
szakcég

évente

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés Energetikus .

Kibocsátott
szennyezőanyag
határérték túllépésének megakadályozása

Levegőtisztaság
védelmi mérési
jegyzőkönyv, jelentés

Mérést végző akkreditált szakcég

n.év.

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés Energetikus .

szennyvíz

Szennyvíz vizsgálati jegyzőkönyv,
jelentés

vizsgálatot végző
akkreditált laborató- f.év.
rium

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés Energetikus .

Gázkészülékek
biztonságos üzemeltetése

jegyzőkönyv

vizsgálatot végző
szakcég

5 év

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés Energetikus .

Energetikus / Üzemeltetési ov.

Üzemeltetési osztályvefolyamatos zető, Üzemeltetés Energetikus/ .

Energetikus / Üzemeltetési ov.

évente

Az energia hálózat gazdaságos
üzemeltetése
A felhasznált
energia mennyiségének és költBeszámoló
ségének kimutatása

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés Energetikus .

Utalványozás,
ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Energia rendszer üzemeltetés ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

Tevékenység vagy
feladat megnevezése

Jogszabályi alap

Előkészítés ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős/ kötelezettségvállaló

Közüzemi szerződések

111/2003 (VII.29)
VI. fejezet

üzemeltetési ea.

Szerződések

Energetikus / Üzemeltetési ov.

8.

Közüzemi számlák

3/2003(I.24)
139/2004(XII.16)
23/2004(XII.16)
KvVM rendelet

üzemeltetési ea.

számlák másolatai

Kötváll. Szab. Szerint

9.

Energia rendszer üzemeltetési berendezéseinek karbantartása

A gépészeti berendezések üzemeltetésének biztosítása

Váll. Szerződés, munkalap

cégvezető

10.

Épületgépészet karbantartása

A váratlan meghibásodások elkerülése

Váll. Szerződés, munkalap

cégvezető

11.

Alap közműhálózat
karbantartása

A váratlan meghibásodások elkerülése

Váll. Szerződés, munkalap

cégvezető

7.

Határidő

Ellenőrzés/ Utalványozás,
érvényesítés ellenjegyzés

Üzemeltetési
osztályvezető,
évente
Üzemeltetés
Energetikus /
.
Üzemeltetési
osztályvezető,
Üzemeltetés
Energetikus /
.
Üzemeltetési
osztályvezető,
folyamatos Üzemeltetés
Energetikus /
.
Üzemeltetési
osztályvezető,
eseti
Üzemeltetés
Energetikus /
.
Üzemeltetési
osztályvezető,
eseti
Üzemeltetés
Energetikus /
.

Pénzügyi
teljesítés

Energia ellátó tevékenység végzése külső szolgáltatóval

Ssz

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

Előkészítés, ill.
Jogszabályi
egyes feladatok
alap
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

Felelős/kötelezettségvállaló Határidő

Ellenőrzés/ érvényesítés

1.

igényfelmérés

energia felhasználási adatok
elemzése

energia felhasználási terv

Üzemeltetési osztályvezető,

folyamatos

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés

2.

gazdaságossági
elemzés

fajlagos mutatók
elemzése

szerződés tervezet

Üzemeltetési osztályvezető,

folyamatos

Üzemeltetési osztályvezető, Üzemeltetés

3.

igénybejelentés

4.

5.

6.

közmű trv.szükséges okirak (pl. gáztok kitöltése
törvény)
közmű trv-k
Közműegyeztetés (pl. gáztör- Közműegyeztetés
vény)
közmű trv-k
Közműfejlesztés (pl. gáztörvény)
szerződés előké- közmű trv-k
szítése, kö(pl. gáztörtés/módosítás
vény)

7.

szerződés aláírása.

8.

Utóellenőrzés

PTK

igény bejelentési
kancellár
okirat

max 1
hónap

kancellár

szükség
szerint

Közműfejlesztési
kancellár
hozzájárulás

szükség
szerint

szerződés tervezet

Üzemeltetési osztályvezető,

max 1
hónap

szerződés

kancellár

max 1
hónap

Üzemeltetési osztályvezető,

folyamatos

fajlagos mutatók
energia beszáfigyelése elemzémoló
se

Üzemeltetési osztályvezető, kancellár

A könyvvezetésUtalványozás, Pénzügyi ben való megjeellenjegyzés teljesítés lenítés, elszámolási feladatok

Telefon, vagyon- és ingatlan nyilvántartás ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

1.

2.

3.

Tevékenység vagy
feladat megnevezése
Intézeti telefonszámlák - mobil és vezetékes- ellenőrzése,
javaslattétel a költségek csökkentésére,
különböző szolgáltatók ügyfélmenedzsereivel való kapcsolattartás, telefonvonalak
áthelyezése, rövidített
hívószámok programozása
Engedélyezés után
PIN kódok készítése,
kiadása és törlése,
magánjellegű beszélgetések feladása
számlázásra, kilépő
dolgozók esetében
kilépéskor

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Telefonos rendszer
használatának
szabályzata

Szerződések alapján benyújtott
árajánlatok, kapacitás felajánlások
alapján árajánlatok
alapján

Telefonos rendszer
használatának
szabályzata

Díjszámláló adatainak folyamatos elTelefonos rendszer
lenőrzése, értékelése, használatának
visszaélések mielőbbi szabályzata
letiltása a rendszerből

telefonszámlák
havi folyamatos
ellenőrzése

Keletkező dokumentumok

Árajánlatok, számlák, könyvelési
javaslat, munkalapok kötelezettségvállalás

Felelős/kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Telefonreferens

folyamatos

Üzemeltetés

SZ-36A01 pin-kód
igénylő formanyomTelefonreferens
tatvány, szerződések, feladások

folyamatos

Üzemeltetés

feljegyzések, értesíTelefonreferens
tés a letiltásról

folyamatos

Üzemeltetés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Telefon, vagyon- és ingatlan nyilvántartás ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

Tevékenység vagy
feladat megnevezése

4.

Ingatlan és vagyon
nyilvántartás folyamatos vezetése, jelentések készítése
GYEMSZI felé

Jogszabályi alap

Állami vagyonról
szóló2007. évi
CVI. tv., Irányító
szervi Utasítások,
előírások

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. leírása

Keletkező dokumentumok

kataszteri kimutatások értékbecslési
nyilvántartás,
helyszínrajzok,
nyilvántartások
tulajdoni lapok
alapján utasítások
alapján

Felelős/kötelezettségvállaló

Tárgyi eszk. Nyilv.

Határidő

folyamatos

Ellenőrzés/
érvényesítés

üzemeltetés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Belső ellenőrzési tevékenység ellenőrzési nyomvonala

Ssz

A téma vagy
feladat megnevezése

1.

Belső ellenőrzési szabályzat, kézikönyv
aktualizálása

2.

Stratégiai
ellenőrzési terv
készítése

3.

Éves ellenőrzési terv készítése

Éves ellenőrzési terv módosítása

4.

Jogszabályok
370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet, 2011. évi
CXCV. törvény
Belső ellenőrzési
szabályzat, kézikönyv.
370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet,
Belső ellenőrzési
szabályzat, kézikönyv.

Előkészítő,
koordináló,
javaslatkészítő

Dokumentum
elkészítése

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben
való megjelenítés
beszámolás,
elszámolás

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Utalványozás,
ellenjegyzés

Belső ellenőrzési vezető

Belső ellenőrzési szabályzat,
kézikönyv

Belső ellenőrzési vezető

Jogszabály változás kihirdetését
követően, annak
hatálybalépéséig
illetve felülvizsgálat évente

Belső ellenőrzési vezető

Stratégiai ellenőrzési terv

Belső ellenőrzési vezető

3 évente, felülvizsgálata évente

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet, Belső ellenőrzési szabályzat,
kézikönyv.

Belső ellenőrzési vezető

Éves ellenőrzési terv

Belső ellenőrzési vezető

minden év november 15-ig.

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet, 2011. évi
CXCV. törvény
Belső ellenőrzési
szabályzat, kézikönyv.

Javaslattevő:
vagy Belső
ellenőrzési
vezető Előkészítő: Belső
ellenőrzési
vezető

Módosított
éves ellenőrzési terv

Belső ellenőrzési vezető

i jóváhagyást
követően, 15
napon belül

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Belső ellenőrzési tevékenység ellenőrzési nyomvonala
Ssz.

A téma vagy
feladat megnevezése

Jogszabályok

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Dokumentum
elkészítése

Felelős/ kötelezettség-vállaló

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben
való megjelenítés
beszámolás,
elszámolás

Ssz.

5.

6.

7.

8.

A téma vagy
feladat megnevezése

Jogszabályok

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Dokumentum
elkészítése

Felelős/ kötelezettség-vállaló

Soron kívüli
ellenőrzés

370/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet, 2011. évi
CXCV. törvény
Belső ellenőrzési szabályzat, kézikönyv.

Javaslattevő:
vagy Belső ellenőrzési vezető
Előkészítő: Belső
ellenőrzési vezető

Soron kívüli
ellenőrzés elrendelése, ellenőrzési programja

Belső ellenőrzési
vezető

i elrendelést
követően, az
elrendelésben
foglaltak szerint

Ellenőrzési
program készítése

370/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet, 2011. évi
CXCV. törvény
Belső ellenőrzési szabályzat, kézikönyv.

Megbízólevéllel
kijelölt Belső
ellenőr (Vizsgálatvezető) vagy
Belső ellenőrzési
vezető (Vizsgálatvezető)

Ellenőrzési program

Megbízólevéllel
ellátott Belső
ellenőr (Vizsgálatvezető)

Ellenőrzés megkezdését megelőzően

Vizsgálatban
részt vevő Belső
ellenőrök (Vizsgálatvezető)

Ellenőrzési jelentés tervezet

Megbízólevéllel
ellátott Belső
ellenőr (Vizsgálatvezető)

Ellenőrzési programban foglaltak
szerint

Vizsgálatban
részt vevő Belső
ellenőrök (Vizsgálatvezető)

Írásos tájékoztatás ellenőrzött
szervezeti egység
vezetője és az
ellenőrzési tervet
jóváhagyó felé

Belső ellenőrzési
vezető

Az akadályoztatásból eredő
ellenőrzés megszakításával,
felfüggesztésével
egyidejűleg

Ellenőrzés
végrehajtása

Ellenőrzés
megszakítása,
felfüggesztése

370/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet, 2011. évi
CXCV. törvény
Belső ellenőrzési szabályzat, kézikönyv.
370/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet, 2011. évi
CXCV. törvény Belső
ellenőrzési
szabályzat,

Határidő

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben
való megjelenítés
beszámolás,
elszámolás

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Belső ellenőrzési vezető
vagy

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Belső ellenőrzési vezető
vagy

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Ssz.

9.

10.

A téma vagy
feladat megnevezése

Ellenőrzési
jelentéskészítés

Intézkedési
terv készítés

Jogszabályok
kézikönyv.
370/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet, 2011. évi
CXCV. törvény Belső
ellenőrzési
szabályzat,
kézikönyv.
370/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet, 2011. évi
CXCV. törvény Belső
ellenőrzési
szabályzat,
kézikönyv.

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Dokumentum
elkészítése

Felelős/ kötelezettség-vállaló

Vizsgálatban
részt vevő Belső
ellenőrök (Vizsgálatvezető),
Belső ellenőrzési
vezető

Ellenőrzési jelentés

370/2011. (XII.
31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint

Ellenőrzött szervezeti
egység ellenőrzéssel érintett
dolgozója, vezetője

Ellenőrzési megállapításokra,
javaslatokra
készített intézkedési terv

Ellenőrzött szervezeti egység
vezetője

Határidő

Ellenőrzés/
érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben
való megjelenítés
beszámolás,
elszámolás

370/2011. (XII.
31.) Korm. rendeletben előírt
egyeztetéseket
követően

Belső ellenőrzési vezető
vagy

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Ellenőrzési jelentés kézhezvételét
követő 8 munkanapon belül

Ellenőrzéssel
érintett terület
Szakigazgatója,
vagy

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Belső ellenőrzési tevékenység ellenőrzési nyomvonala
Sorszám

11.

A téma vagy
feladat megnevezése

Intézkedési
terv véleményezése

Jogszabályok

Előkészítő, koordináló, javaslatkészítő

Dokumentum
elkészítése

Felelős/ kötelezettség-vállaló

Határidő

370/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet, 2011. évi
CXCV. törvény Belső
ellenőrzési
szabályzat,

Belső ellenőrzést
végzők
(Vizsgálatvezető)

Intézkedési terv
véleményezése

Belső ellenőrzést
végzők (Vizsgálatvezető)

Kézhezvételtől
számított 8 munkanap

Ellenőrzés/
érvényesítés

Belső ellenőrzési vezető

Utalványozás,
ellenjegyzés

Nem értelmezhető

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben
való megjelenítés
beszámolás,
elszámolás

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

12.

Belső és külső
ellenőrzések
nyilvántartása,
felügyeleti
szerv felé
beszámolás

13.

Éves ellenőrzési jelentés

kézikönyv.
370/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet , 2011. évi
CXCV. törvény Belső
ellenőrzési
szabályzat,
kézikönyv.
370/2011.
(XII. 31.)
Korm. rendelet, 2011. évi
CXCV. törvény Belső
ellenőrzési
szabályzat,
kézikönyv.

Ellenőrzött szervezeti egység
vezetője

Nyilvántartás
belső és külső
ellenőrzések
kapcsán tett és
meg nem tett
intézkedésekről

Nyilvántartás
elkészítéséért:
ellenőrzött szervezeti egység
vezetője
Továbbításért:

Tárgyévet követő év január 31.ig

Ellenőrzéssel
érintett terület
Szakigazgatója,
és/vagy

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Belső ellenőrzési
vezető,

Éves ellenőrzési
jelentés

Belső ellenőrzési
vezető,

Tárgyévet követő év február 15.ig

, Irányító szerv

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Belső ellenőrzési tevékenység ellenőrzési nyomvonala

Ssz.

A téma vagy
feladat megnevezése

14.

Belső ellenőrzések nyilvántartása, megőrzése

15.

Belső ellenőrzés működéséhez szükséges
források biztosítása

Jogszabályok
370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet, 2011. évi
CXCV. törvény
Belső ellenőrzési
szabályzat, kézikönyv.
370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet, 2011. évi
CXCV. törvény
Belső ellenőrzési
szabályzat, kézikönyv.

Előkészítő,
koordináló,
javaslatkészítő

Dokumentum
elkészítése

Felelős/ kötelezettségvállaló

Határidő

Belső ellenőrzést végzők

Belső ellenőrzések nyilvántartása

Belső ellenőrzési vezető

Nyilvántartás:
ellenőrzésen-ként,
és éves bontásban.

Belső ellenőrzési vezető

Eszköz és humán erőforrás
biztosítására
igény benyújtás

Folyamatos

Ellenőrzés/
érvényesítés

, Irányító
szerv

Pénzügyi
teljesítés

Könyvvezetésben
való megjelenítés
beszámolás, elszámolás

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Nem értelmezhető

Utalványozás,
ellenjegyzés

A gépjárművek tankolása üzemanyag kártyával
Ssz
.

1

2

3

4

5

6

7

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill.
egyes feladatok
tart. Leírása

Keletkező
dokumentumok

Felelős / kötelezettségvállaló

A KSZF honlapjáKeretszerról a keretszerzőződés, adatdés és az adatlalapok
pok letöltése
A központi közbe2003. évi CXXIX.
szerzési pályázaSzerződés előké- törvény 404. §-a (1)
Szállítói
ton nyertes beszálszítése
bekezdésének c) és
szerződés
lító szerződésének
d) pontja
letöltése
A szerződés 5
példányban törtéSzállítói szerződés
Szállítói
Működési szabályzat nő kitöltése, kapkitöltése
szerződés
csolattartók megnevezése
Szerződés előkészítése

Közbeszerzési törvény

Ellenőrzés / érvényesítés

Utalványozás, ellenjegyzés

előző szerződés
lejárta előtt 2
hónap

Üzemeltetési osztályvezető

Nem értelmezhető

Eredményhirdetést követően
azonnal

Üzemeltetési osztályvezető

Nem értelmezhető

A letöltést követően azonnal

Üzemeltetési osztályvezető

Nem értelmezhető

A szerződések
aláírásra küldése

Szerződés

üzemeltetés

A szerződés kitöltését követően
azonnal

üzemeltetési osztály
Jogi Iroda

Kötelezettségvállalási szabályzat

Iratkezelési szabályzat

Előkészítés, ,
postázás

Szerződés

ügyintéző

Az aláírást követően azonnal

üzemeltetés

Nem értelmezhető

Iratkezelési szabályzat

A szerződések
szétosztása

Szerződés

ügyintéző

A beszerzés időpontja

Nem értelmezhető

A gépkocsik rendszáma alapján
megrendelni az
üzemanyag kártyákat

kártyaigénylő

ügyintéző

a szerződés megügyintéző, kapcsolattarérkezését követő
tó
nap

Nem értelmezhető

Szállítói szerződés Kötelezettségvállaláaláírása
si szabályzat
A szerződés a
szállító részére
történő továbbítása
A szállító által
aláírt szerződések
visszaérkezése

Határidő

ÜzemanyagkárSzállítási szabályzat
tyák megrendelése

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

A gépjárművek tankolása üzemanyag kártyával
Tevékenység vagy
Ssz. feladat megnevezése

Jogszabályi alap

Előkészítés, ill. egyes
feladatok tart. Leírása

Keletkező dokumentumok

Negyedéves viszonylatban a gépkocsik valaÜzemanyag elektromint az Intézmény
nikus megrendelése
Gépjárműhasználat üzemeltetésében levő
bejelentési adat8
a KSZF honlapján a
szabályzat
gépi hajtású járművek
lap
keretszerződés érüzemanyag megrendetelmében
lése, fajták és minőség
szerint
A negyedévre megrenKSZF visszaigazoIratkezelési sza- delt üzemanyagok visz- bejelentési adat9
lásának megérkezébályzat
szaigazolásának fénylap, kísérőlap
se
másolása
Visszaigazolás toIratkezelési szaElőkészítés, Szállítási
10
vábbítása
bályzat
csoport, postázás
A szállító által megkülÜzemanyag kártyák
Iratkezelési szadött tankoló kártyák
Üzemanyag kár11
megérkezése
bályzat
ellenőrzése visszaigazotya lista
lása
Az üzemanyagkártyák kártya használati
Üzemanyagkártyák
Iratkezelési sza12
rendszám és kártyaszám utasítás, átadás
átadás - átvétele
bályzat
szerinti kiadása
átvétel okmány
Rendszámra szóló
az előírás szerinti
kártyával üzemkártya használati
tankolási bizony13a
üzemanyag betöltése a
anyag gépkocsik
utasítás
lat
gépkocsiba
tankolása

Felelős / kötelezettségvállaló

Határidő

Ellenőrzés /
érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

ügyintéző

A tárgyi negyedév első
hónapja

ügyintéző, kapcsolattartó

beszállító

, ügyintéző

a megérkezést
követő nap

ügyintéző

a megérkezést
követő 5 nap

ügyintéző

a megérkezést
követő nap

ügyintéző kapcso- ügyintéző kaplattartó
csolattartó

ügyintéző

ügyintéző

ügyintéző

kútkezelő

kútkezelő

A könyvvezetésben való megjelenítés, elszámolási
feladatok

A gépjárművek tankolása üzemanyag kártyával

Ssz.

Tevékenység
vagy feladat
megnevezése

Jogszabályi
alap

13b

Hordós üzemanyag kártyával
kannás, ill. hordós beszállítás

kártya használati utasítás

14

Tankolási bizonylat leadása

Szállítási szabályzat

15

Üzemanyag
átadás - átvétele

Szállítási szabályzat

16

Üzemanyag
elszámolás

Szállítási szabályzat

Előkészítés, ill. egyes
feladatok tart. Leírása

Keletkező dokumentumok

a szükséges mennyiségű és minőségű
tankolási bizonyüzemanyag kannába
lat
ill. hordóba töltése
a telephelyre beérkezéskor a bizonylatot tankolási összesíleadja a gépkocsivezető füzet
tő
A kannában, ill. hordóban beszállított
átvételi bizonylat
üzemanyag a megrendelőnek átadása
Az összesített üzemanyag és futásteljeHavi üzemanyag
sítmény alapján törtéelszámolás
nő üzemanyag elszámolás

Felelős / kötelezettségvállaló

ügyintéző

Határidő

Ellenőrzés / érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

kútkezelő

kútkezelő

tankolás napja

üzemeltetés

azonnal

Üzemeltetés. Gondnokság,
udvar, kertészet, ill. átvétellel megbízott

tárgy hónap
első hete

Üzemeltetési osztályvezető

A könyvvezetésben való megjelenítés, elszámolási
feladatok

A gépjárművek üzemeltetése
Tevékenység
Ss
vagy feladat
z.
megnevezése
1

2

3

Igény beérkezése
Gépjármű igénybevétel ütemezése
az igényeknek
megfelelően
A megfelelő szállítójármű kiválasztása

4

Visszajelzés az
igénylő felé

5

Menetlevelek és
szükséges okmányok kiállítása

6

Szállítási feladatok végrehajtása

7

Menetlevelek
kitöltése,a feladat
teljesítésénekigaz
oltatása

8.

Témaszám és
fuvarköltségenkénti bontás

9.

Futásteljesítmények,üzmanyag
elszámolások
elkészítése

Előkészítés,
ill. egyes felJogszabályi alap
adatok tart.
Leírása

Keletkező doFelelős / kötelekumentu zettségvállaló
mok

Határidő

Ellenőrzés / érvényesítés

Utalványozás,
ellenjegyzés

A könyvvezetésben való
megjelenítés,
elszámolási
feladatok

Gépjármű üzemeltetési szabályzat

Személy vagy
teherszállítási
igény

Igénylő,
levél

Üzemeltetési ügyintéző folyamatos

Üzemeltetési ov.

igénylő szervezeti
egység

n.é.

Egyetem gépjármű
üzemeltetési szabályzat

Gépjármű igénylés az alkalmazott
nyomtatványon

n.é

Üzemeltetési ügyintéző folyamatos

Üzemeltetési ov.

igénylő szervezeti
egység

n.é.

Feladatellátásnak
megfelelően

n.é

Üzemeltetési ügyintéző folyamatos

Üzemeltetési ov.

n.é

n.é

n.é

Visszaigazolás

Üzemeltetési ügyintéző

n.é

n.é

n.é

n.é

Menetlevél

Üzemeltetési ügyintéző folyamatos

Üzemeltetési ov.

n.é

n.é

Menetlevél eseményszerű vezeté- Menetlevél
se

Üzemeltetési ügyintéző folyamatos

Üzemeltetési ov.

n.é

n.é

Menetlevél aláíraMenetlevél
tása

Üzemeltetési ügyintéző

Üzemeltetési ov.

n.é

n.é

folyamatosan,
Üzemeltetési ügyintéző hónap végi zárás- Üzemeltetési ov.
sal

n.é

programban
történő nyilvántartás

igénylő szervezeti
egység

programban
történő nyilvántartás

Egyetem gépjármű
üzemeltetési szabályzat
Egyetem gépjármű
üzemeltetési szabályzat
Egyetem gépjármű
üzemeltetési szabályzat
Egyetem gépjármű
üzemeltetési szabályzat
Egyetem gépjármű
üzemeltetési szabályzat
Egyetem gépjármű
üzemeltetési szabályzat
Számviteli törvény

Gépkocsik
Menetlevél és
igénybevéköltségnyilvántartele tételetás
sen
GépjárműMenetlevél és
vek hajtóköltségnyilvántaranyag eltás
számolás

Üzemeltetési ügyintéző

utazást megelőzően

Utazást követően

adott hónapot
követő 10. nap

Üzemeltetési ov.

