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SZABÁLYTALANSÁGOK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
ELJÁRÁSREND 

Ady Endre Városi Könyvtár, Baja 

1. Bevezetés 
 

1. Az államháztartás működési rendjéről szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletnek 
megfelelően az intézmény igazgatójának kötelessége a szabálytalanságok kezelésének 
eljárásrendjét kialakítani.  
A szabálytalanságok fogalomköre széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, 
illetve a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot 
adó cselekmények egyaránt beletartoznak. 
 
Az Áht szerint: 

(1) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési 
szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű 
igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban 
meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv 
gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság 
követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, 
információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és 
hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért, 
az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített, előzetes és utólagos 
vezetői ellenőrzés, valamint a belső ellenőrzés megszervezéséért és hatékony 
működtetéséért. 

(2) A költségvetési szerv vezetője az éves költségvetési beszámoló keretében 
beszámol a költségvetési szerv folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 
ellenőrzésének, valamint belső ellenőrzésének működtetéséről.” 

 
Az Áht.-ban meghatározott kötelezettség, az intézmény igazgatójának feladata, a 
szervezeti struktúrában meghatározott egységek vezetői hatáskörének, felelősségének és 
beszámoltathatóságának szabályozottságán keresztül valósul meg. Az intézmény 
munkavállalóinak konkrét feladatát, hatáskörét, felelősségét, beszámoltathatóságát a 
munkaköri leírások szabályozzák, a közalkalmazotti jogviszonyból, illetve 
munkaviszonyból származó kötelezettségeiket a jogszabályoknak megfelelően kell 
teljesíteniük 
 
A szabálytalanságok kezelése (az eljárási rend kialakítása, a szükséges intézkedések 
meghozatala, a kapcsolódó nyomon követés, a keletkezett iratanyagok elkülönített 
nyilvántartása) az intézmény igazgatójának a feladata, amely feladatot az igazgató az 
intézményben kialakított munkaköri, hatásköri, felelősségi és elszámoltathatósági rendnek 
megfelelően az egyes szervezeti egységek vezetőire (szakmai igazgatóhelyettes, igazgatói 
megbízottak) átruházhatja. 
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2. Szabálytalanság fogalma és alapesetei 
 

A szabálytalanság valamely létező szabálytól (törvény, rendelet, utasítás, szabályzat, stb.) 
való eltérést jelent, az államháztartás működési rendjében, a költségvetési gazdálkodás 
bármely gazdasági eseményében, az állami feladatellátás bármely tevékenységében, az 
egyes műveletekben, stb. előfordulhat.  
 

Alapesetei lehetnek: 
 

1. a szándékosan okozott szabálytalanságok (félrevezetés, csalás, sikkasztás, 
megvesztegetés, szándékosan okozott szabálytalan kifizetés, stb.) 

2. a nem szándékosan okozott szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag 
magatartásból, helytelenül vezetett nyilvántartásból, stb. származó 
szabálytalanság) 

 

3. Szabálytalanság észlelése, útvonala 
 

A szabálytalanságok észlelése a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés 
(FEUVE) rendszerében történhet az intézmény munkavállalói és a munkáltató részéről 
egyaránt. 
 

• Az intézmény valamely munkatársa észlel szabálytalanságot 
 

a) Amennyiben a szabálytalanságot az intézmény bármely szervezeti egysége valamely 
munkatársa észleli, köteles értesíteni a szervezeti egység vezetőjét. Amennyiben a 
szervezeti egység vezetője az adott ügyben érintett, a munkatársnak a vezető felettesét, 
annak érintettsége estén a felügyeleti szervet kell értesítenie. 
b) Ha az a) pontban megfogalmazottaknak megfelelően értesített személy 
megalapozottnak találja a szabálytalanságot, úgy erről értesíti az intézmény vezetőjét. 
c) Az intézmény igazgatójának kötelessége gondoskodni a megfelelő intézkedések 
meghozataláról, illetve indokolt esetben a szükséges eljárások megindításáról. 
 

• Az intézmény igazgatója észleli a szabálytalanságot 
 

Az intézmény igazgatója illetve az adott szervezeti egységek vezetőinek észlelése alapján 
a feladat, hatáskör és felelősségi rendnek megfelelően kell intézkedést hozni a 
szabálytalanság korrigálására, megszüntetésére. 
 

• A belső ellenőrzés észleli a szabálytalanságot 
 

Amennyiben a belső ellenőr ellenőrzési tevékenysége során szabálytalanságot tapasztal, a 
Bkr. 370/2011. kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően jár el. Az intézmény 
igazgatójának intézkedési tervet kell kidolgoznia a belső ellenőrzés megállapításai 
alapján, az intézkedési tervet végre kell hajtania. 
 

• Külső ellenőrzési szerv észleli a szabálytalanságot 
 

A külső ellenőrzési szerv szabálytalanságra vonatkozó megállapításait az ellenőrzési 
jelentés tartalmazza. A büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás 
megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja esetén az 
ellenőrző szervezet működését szabályozó törvény, rendelet alapján jár el (pl. NAV, ÁSZ, 
egyéb ellenőrzést gyakorló szervek, stb.). A szabálytalanságra vonatkozó megállapítások 
alapján az intézmény igazgatójának intézkedési tervet kell kidolgozni. 
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4. Intézkedések, eljárások meghatározása és megindítása 
 

Az intézmény igazgatója felelős a szükséges intézkedések végrehajtásáért. Bizonyos 
esetekben (pl. büntető- vagy szabálysértési ügyekben) a szükséges intézkedések 
meghozatala az arra illetékes szervek értesítését is jelenti annak érdekében, hogy 
megalapozottság esetén az illetékes szerv a megfelelő eljárásokat megindítsa. Más 
esetekben (pl. fegyelmi ügyekben) az intézmény igazgatója vizsgálatot rendelhet el a 
tényállás tisztázására. A vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben 
külső szakértőt is felkérhet a munkajogi szabályok tiszteletben tartásával. A vizsgálat 
eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. 
 

5. Intézkedések, eljárások nyomon követése 
 

Az intézmény igazgatójának feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) 
nyomon követése során:  
 

• nyomon követi az intézményben elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, 
illetve a megindított eljárások helyzetét; 

• figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok 
végrehajtását; 

• a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság-lehetőségeket” 
beazonosítja, (a hasonló projektek, témák, kockázatok meghatározása) elősegítve 
az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő eseményekre való 
nagyobb rálátást. 

• Az intézmény igazgatója saját jogkörében eljárva a szabálytalansággal kapcsolatos 
eljárás nyomon követése során külön feladatokkal bízhatja meg az egyes 
szervezeti egységek vezetőit (szakmai igazgatóhelyettesek). 

 

6. Szabálytalanság, intézkedés nyilvántartása 
 
Az intézmény igazgatójának feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) 
nyilvántartása során:  
 

• a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának 
naprakész és pontos vezetéséről gondoskodik az intézmény iratkezelési 
szabályzata szerint; 

• nyilván tartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket; 
• a pályázati úton felhasználásra kerülő források, költségvetési előirányzatok 

tekintetében figyelembe veszi az Európai Unió Strukturális Alapjai és a Kohéziós 
Alap támogatásainak fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási, számviteli 
és ellenőrzési rendszerek kialakításáról szóló Korm. rendelet Szabálytalanságok 
kezelése című fejezetében meghatározottakat. 

• Az intézmény igazgatója a szabálytalanságok észlelésére és a kapcsolódó 
intézkedések koordinálására szabálytalansági felelőst jelöl ki Becker Erzsébet 
személyében. 
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7. Egyes eljárások 
 
A Büntető Törvénykönyv 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 bíróságnak, az 
ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a törvényben foglalt feltételek megléte 
esetén büntetőeljárást megindítani. A hivatalos személy köteles a hatáskörében 
tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni. A feljelentést rendszerint az ügyészségnél 
vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni. 
 
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 szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési hatóság 
részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg. 
 
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 törvény rendelkezései (elsősorban a  
munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű jogviszonyból származó perek) az 
irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók továbbá a Munka Törvénykönyv 
a köztisztviselők jogállásáról szóló, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (Kjt.), 
valamint a hivatalos állományúak jogviszonyáról szóló törvény megfelelő rendelkezései. 
 
Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő 
rendelkezései az irányadók. 
 
 
 


