
 
2. sz. melléklet 

 A szabálytalanságok kezelésének szabályzata 

 

Készült az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 
145/A. § (5) bekezdése és a PM által a szabálytalanságok kezeléséhez kiadott útmutató 
alapján. 
 
 

1. Általános rész 
 

 
1.1. Szabálytalanság fogalma, leírása 
 
Szabálytalanságnak nevezzük a korrigálható mulasztásokat, hiányosságokat, a fegyelmi-, 
büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekményeket. 
 
A szabálytalanság valamely létező szabálytól:  

- központi jogszabályi rendelkezéstől,  
- helyi rendelettől,  
- egyéb belső szabályzattól, utasítástól 

való eltérést, ott megfogalmazott elvárás be nem tartását jelenti. 
 
A szabályok be nem tartása adódhat 
 - nem megfelelő cselekményből,  
 - mulasztásból,  
 - hiányosságból. 
 
A szabálytalanság bekövetkezhet: 
 - az államháztartás működési rendjében, 
 - a költségvetési gazdálkodás valamely területén,  
 - a költségvetési szerv valamely feladatellátásában stb. 
 
 
1.2. A szabálytalanságok típusai 
 
A szabálytalanságoknak alapvetően két típusát kell megkülönböztetni: 
 - a szándékosan okozott szabálytalanságokat, valamint 
 - a nem szándékosan okozott szabálytalanságokat. 
 
A szándékosan okozott szabálytalanságok közé az alábbiakat kell sorolni: 
 - félrevezetés,  
 - csalás,  
 - sikkasztás,  
 - megvesztegetés,  
 - szándékosan eszközölt szabálytalan kifizetés. 
 
A nem szándékosan okozott szabálytalanságok közé kell sorolni a következőket: 
 - figyelmetlenségből elkövetetett szabálytalanság,  



- nem megfelelő módon és tartalommal vezetett nyilvántartásokból származó 
szabálytalanság,  

 - hanyag munkavégzésből, magatartásból származó szabálytalanság,  
 - határidő elmulasztása miatti szabálytalanság. 
 
 

2. A szabálytalanságok megelőzése 
 
 
A szabálytalanságok megelőzése érdekében az intézményvezető kiemelt figyelmet fordít a 
következőkre: 

- a szervezet megfelelően szabályozott legyen, s a szabályzatok folyamatosan 
felülvizsgálatra kerüljenek,  
- az intézmény a szabályzatok szerint működjön, a működés e tekintetben is 
folyamatosan ellenőrzött legyen, 
- a szabálytalanság esetén történjen intézkedés a szabálytalanság 

- megszüntetésére, 
- a szabálytalanság helyesbítésére, korrigálására. 

 
 
 

3. A szabálytalanságok kezelési rendje 
 
 
 
3.1. A szabálytalanságok kezelési rendjébe tartozó feladatok 
 
A szabálytalanságok kezelési rendjébe az alábbi feladatok ellátása tartozik: 

- a szabálytalanságok észlelése,  
- intézkedések, eljárások meghatározása, 
- intézkedések, eljárások nyomon követése, 
- a szabálytalanságok és a szabálytalanságokkal kapcsolatos intézkedések nyilvántartása. 
 
 

3.1.1. A szabálytalanságok észlelése 
 
A szabálytalanságot észlelheti: 
 - az a dolgozó, aki közvetlenül részt vesz az adott munkafolyamatban, illetve 
 - az intézmény különböző szintű vezetője,  
 - belső ellenőrzési rendszer,  
 - külső ellenőrző szervezet. 
 
A dolgozó által észlelt szabálytalanság esetén követendő eljárás 
Ha a szerv valamely – nem vezető beosztású – dolgozója észleli a szabálytalanságot, akkor a 
szabálytalanság észlelésével kapcsolatban tájékoztatási kötelezettsége keletkezik. 
Tájékoztatási kötelezettségének az alábbiak szerint kell eleget tennie: 

- értesítenie kell a közvetlen felettesét, (vagy az intézményvezetőt) 
- ha a közvetlen felettese is érintett a szabálytalanságban, akkor a felügyeleti szervet 
kell értesítenie. 



A dolgozó által értesített személynek meg kell vizsgálnia az észlelés tartalmát, s ha az észlelt 
szabálytalanságot tényleges szabálytalanságnak tartja, akkor értesítenie kell a költségvetési 
szerv vezetőjét. 
A költségvetési szerv vezetője köteles megvizsgálni a szabálytalanságot, intézkedést hozni, 
illetve megindítani a szükséges eljárást.  
 
Vezetői szinten észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás 
Ha vezetői szinten észleljük, hogy valamely területen szabálytalanság történt, az érintett 
vezetőnek kell a szabálytalanságot kivizsgálnia, intézkedést elrendelnie, és szükség esetén az 
eljárást megindítania. 
 
A belső ellenőrzési rendszer által észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás 
Ha a belső ellenőrzés a szervnél szabálytalanságot tapasztal, akkor a vonatkozó jogszabály – 
azaz a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet – szerint kell eljárni. 
A szerv vezetőjének gondoskodnia kell a szabálytalanságok megszüntetése céljából 
intézkedési terv kidolgozásáról és annak végrehajtásáról. 
 
A külső ellenőrző szervezet által észlelt szabálytalanságok esetén követendő eljárás 
A külső ellenőrző szervezet által tapasztalt szabálytalanságokat a külső ellenőrző 
szervezetnek az általa készített ellenőrzési jelentésben kell leírnia. Az ellenőrzési jelentés 
alapján az intézménynek szintén intézkedési tervet kell kidolgoznia, majd pedig 
végrehajtania. 
(A külső ellenőrző szervezetnek joga van arra, hogy a szabálytalanságokkal kapcsolatban 
saját maga indítsa meg az eljárást, illetve, hogy a felügyeleti szervnél kezdeményezze egyes 
eljárások megindítását.) 
 
 
3.1.2. Intézkedések, eljárások meghatározása 
 
Az intézkedések megtételéért, az eljárások meghatározásáért elsősorban a szerv vezetője 
tartozik felelősséggel, aki e felelősségét megoszthatja más területek vezetőivel. 
Az intézkedések alapvetően két csoportra oszthatók: 

a) külső szerv bevonását indokló intézkedések (pl.: feljelentés büntetőügyben, 
szabálysértési ügyben stb.) 
b) intézményen belül megoldható intézkedések. 

 
A szerven belüli intézkedések sora a következő: 

- tényállás tisztázása (ez történhet akár fegyelmi ügy keretében is),  
- a tényállás megállapítása alapot adhat további vizsgálatok megindítására és 
elvégzésére, 
- a tényállás teljes tisztázása és az esetleges további vizsgálatok eredményeképpen a 
szükséges válaszintézkedések meghatározása, 
- a válaszintézkedések hatásának, hatékonyságának áttekintése, majd 
- a megfelelő intézkedés megtétele. 
 
 
 
 

 



A szervnél a szabálytalanság kezelési feladatokban az alábbi személyek kötelesek 
közreműködni: 
  
 

Szervezet (szervezeti egység) Terület 
Közreműködő személy 

beosztása 
Közalkalmazotti Tanács érdekképviselet KT vezető 
Szakmai egységek intézményes terület Szakmai egységek vezetője 
Gazdasági csoport pénzügy-gazdálkodás Gazdasági vez. vagy csop. 

vezető 
 
 
 
3.1.3. Intézkedések, eljárások nyomon követése 
 
A költségvetési szerv vezetője folyamatosan figyelemmel kíséri az elrendelt feladatok 
végrehajtását, az egyes eljárások helyzetét.  
 
A szerv vezetője  az intézkedés jellegétől függően meghatározott időközönként beszámoltatja 
a munka elvégzéséért felelős dolgozókat. Indokolt esetben belső ellenőrzést is elrendelhet. 
 
 
3.1.4. Nyilvántartási feladatok 
 
Az intézménynél az Iratkezelési szabályzat rögzíti a szabálytalanságokkal kapcsolatos iratok 
kezelésének feladatait és a feladatért felelős munkatársat. 
Az iratkezelés szabályai a következők: 

- a szabálytalansággal kapcsolatban keletkezett iratokról naprakész nyilvántartást kell 
vezetni,  
- az iratokat az egyéb iratoktól elkülönített rendszerben külön iktatni kell,  
- nyilván kell tartani az elrendelt, illetve megtett intézkedéseket, valamint az 
intézkedésekhez kapcsolódó határidőket,  
 

3.2.. A nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok során a szabálytalanságok  
megelőzése és kezelése  
 

A szervnél nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok: 
- a tervezési folyamatok egyes területei,  
- rendezvényekhez kapcsolódó pályázati pénzekkel való elszámolás 
- külső telephelyekkel történő pénzügyi elszámolás 
- a pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 

minősített területek esetében a szabálytalanságok megelőzésének, kezelésének 
eljárásrendje: 

 
 
A tervezési folyamatok esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő: 
a) megelőzési feladatok 

1. A korábbi évek tapasztalatai alapján - a költségvetési beszámolók adatait is 
figyelembe véve a különösen kényes területeket (Gondozási Központok, nappali 
ellátást biztosító intézmények, átmeneti ellátást biztosító intézmények ellenőrzése) 
ahol nagyobb mennyiségű készpénz, illetve  



 
 
készletmozgás van, bevételek tervezhetősége ill. teljesíthetősége, kiemelt kiadási 
előirányzatok túllépése); 
2. Gondoskodni kell a nagyobb, egyösszegű kiadások teljesítésével járó területek (pl.: 
beruházások, rendszeres intézmény finanszírozások) fokozott ellenőrzéséről. 
3. Biztosítani kell egyes – az elmúlt évek tapasztalatai alapján, illetve a megváltozott 
szabályozások miatt megnőtt jelentőségű – területek fokozott ellenőrzését, a 
szabályosság kontrollálását. 
4. Figyelembe kell venni a külső ellenőrzés által tett észrevételeket, melyek kihatnak a 
tervezési tevékenységre is. 

b) észlelés 
1. A szabálytalanság észlelése esetében az általános eljárásrendnek kell érvényesülnie. 

c) intézkedések, eljárások meghatározása 
1. Ha a szabálytalanság központi támogatással kapcsolatos, és a szerv számára jelentős 
anyagi kárt okozott, fegyelmi eljárást kell indítani. 
2. Minden esetben ki kell vizsgálni az ügyet, a tényállásról írásos jegyzőkönyvet kell 
felvenni. 
 3. Vizsgálni kell a belső szabályok és a szabálytalanság előfordulása közötti 
kapcsolatot, azaz hogy a belső szabályok hiányossága, avultsága stb. okozta-e a 
tévedést, szabálytalanságot. 

d) intézkedések, eljárások nyomon követése 
1. Vizsgálni kell, hogy az intézkedések hatására a szabálytalanságok kiigazításra 
kerültek-e, a belső szabályozási rendszerbe bekerültek-e a területre vonatkozó 
előírások. 
2. Ellenőrizni kell más hasonló területek, hasonló feladatok ellátását, illetve a jövőben 
az adott szabálytalanság ismételt előfordulását.  

e) nyilvántartás 
1. A szabálytalanságról a vizsgálat során készült valamennyi írásos dokumentumot 
iktatni kell.  
 
 

A külső telephelyekkel történő pénzügyi elszámolás 
a) megelőzés 

1. Az ügyrend, a számviteli politika, a pénzkezelési szabályzat részletesen rögzítik a 
pénzügyi elszámolás szabályait. 
2. A munkaköri leírásokon keresztül a dolgozók megismerik az eljárásrendet és a saját 
feladatukat. 
3. Rendszeres beszámoltatáson keresztül biztosítjuk a feladatok elvégzésének 
ellenőrzését. 

b) észlelés 
A szabálytalanság észlelése esetében az általános eljárásrendnek kell érvényesülnie. 

c) intézkedések, eljárások meghatározása 
1.  Felelősségre vonás, indokolt esetben a feljelentések megtétele. 
2. Kisebb összegű illegális pénzügyi cselekményeknél, különösen ha az nem 
szándékosan történt, törekednünk kell arra, hogy a cselekmény pénzügyi 
következményei orvoslásra kerüljenek  (kártérítésre kötelezzük). 

d) intézkedések, eljárások nyomon követése 
1. Kiemelt figyelmet kell fordítani annak ellenőrzésére, hogy a hozott intézkedések 
valóban végrehajtásra kerültek-e. 



 
 
 
2. Az intézmény hatáskörén kívül eső ügyeknél, eljárásoknál is figyelemmel kell 
kísérni a történéseket. 

e) nyilvántartás 
Az általános szabályok szerint történik. 

A pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak 
minősített területek esetében a szabálytalanságok megelőzésének, kezelésének eljárásrendje: 
a) a megelőzés keretében  

- a valódiság és hitelesség érdekében egyes pénzügyi tranzakciók folyamatában való 
teljes végigkísérése. 

Ilyen pénzügyi tranzakció csoportok lehetnek pl.: 
- dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követése, 
- a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások köre, 

- a beruházások pénzügyi lebonyolítása. 
A dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követésekor a tényleges ellenőrzési 
feladatok például a következők lehetnek: 

- a beszerzés kezdeményezési körülményeinek, dokumentumának vizsgálata,  
- a beszerzés kezdeményezésének ellenőrzése, áttekintése jogosság, célszerűség 
szempontjából, 
- a megrendelés áttekintése az alábbi szempontokból:  

- a megrendelő jogosult volt-e a megrendelésre, mint kötelezettségvállaló,  
- megtörtént-e a megrendelésnek, mint egyfajta kötelezettségvállalásnak az 
ellenjegyzése,  
- az ellenjegyzést az ellenjegyzésre jogosult végezte-e,  
- gazdaságosság elvét szem előtt tartották-e; 

- a megrendelés nyilvántartásának ellenőrzése (megfelelő, átlátható rendszerben 
történik-e), 
- a megrendelés beérkezésekor a szakmai teljesítés igazolása körülményeinek 
áttekintése,  
- a készlet jellegű termékek beérkezést követő nyilvántartásba vételének, tárolásának 
vizsgálata, 
- a pénzügyi teljesítés előtt az érvényesítői feladatok ellátásának teljes ellenőrzése – a 
feladat valamennyi mozzanatára kiterjedően,  
- a pénzügyi teljesítés előtt az utalványozás körülményeinek, megalapozottságának 
áttekintése,  
- az utalvány ellenjegyzésének ellenőrzése, 
- a tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumainak vizsgálata,  
- a pénzügyi teljesítést követő számviteli folyamatok nyomon követése.  

 
b) A szabálytalanságok kezelése megegyezik az általános szabályoknál leírtakkal. 
 
3.3. A költségvetési szerv vezetőjének értékelési feladata a szabálytalanságok  

megakadályozása érdekében 
 
A intézmény vezetője a szabálytalanságok megakadályozása érdekében legalább évente egy 
alkalommal (beszámolóhoz kapcsolódva) értékeli az intézmény egyes működési folyamatait.  

- Az Egészségügyi-Szociális Központnál  illetve annak tevékenységeinél, 
feladatellátásánál mennyire tudatos a FEUVE tevékenység,  



- a FEUVE rendszer fejlesztése, javítása megfelelő ütemben történik-e, kellő 
rugalmassággal válaszol-e a feltárt szabálytalanságok kezelésére, 
- az ellenőrzési tapasztalatok nem utalnak-e olyan területekre, ahol a FEUVE rendszer 
még nem került kialakításra, 
- a FEUVE rendszerhez kapcsolódóan megfelelőek-e a kialakított ellenőrzési 
nyomvonalak,  
- a FEUVE szabályzata elkészült-e, annak betartására kellő figyelmet fordítottunk-e.  

A költségvetési szerv vezetője a FEUVE tevékenységet köteles értékelni  
- a külső ellenőri szervezet 

megállapításai alapján is. 
 
 

4. A szabálytalanságok kezelésének belső szervezeti rendje 
 
 

Az intézmény vezetője  a szabálytalanságok kezelésére: 
- szabálytalanság kezeléssel foglalkozó felelőst jelöl ki szakterületenként, 
osztályonként az adott vezető személyben melyet az érintett dolgozó munkaköri 
leírásában szerepeltetjük. 

 
 

Tájékoztató az egyes eljárásokra vonatkozó jogszabályokról 
 
A büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárásokra vonatkozó szabályok: 
  
  
1. A büntetőeljárás megindítása 
 
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint 
bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti - 
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a törvény 
büntetés kiszabását rendeli. A büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban 
Be.) 6. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak 
kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntetőeljárást megindítani.  
A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében 
tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél 
vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. 
 
 
2. Szabálysértési eljárás  
 
A szabálysértésekről szóló LXIX. törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogellenes, 
tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény, 
kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek 
elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget.  
A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással; a 82. § (1) 
bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság 
részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. 
  
 



3. Kártérítési eljárás 
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy 
aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha 
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.  
A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 
rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű 
jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók 
továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt.), a köztisztviselők 
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) megfelelő rendelkezései. 
 
 
4. Fegyelmi eljárás 
 
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő 
rendelkezései az irányadók. 
 
 
 

5. A szabályzat hatálya 
 

 
A szabályzat az SZMSZ-ben meghatározott időponttól hatályos. 
 
 
 
Salgótarján, 2009. december 2. 
 
 
 
 
                                                                                       Peleskei- Balázs Rita 
                                                                                                   igazgató 
 
 


