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A Rippl-Ronai Megyei Hatokoru Varosi Muzeum (tovabbiakban: Muzeum) Belso 
KontroUrendszeret diz allamhaztartasrol szolo 2011. evi CXCV. tbrveny, az allamhaztartas 
mukbdesi rendjerol szolo 368/2011. (XII . 31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Avr.), 
valamint a kbltsegvetesi szervek belso kontrollrendszererbl es belsb ellenbrzeserbl szolo 
370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a tovabbiakban: Bkr.) alapjan a kbvetkezbk szerint 
hatarozom meg. 

I. 

ALTALANOS R E S Z 

Az Allamhaztartasi tbrveny alapjan a kbltsegvetesi szerv vezetoje a Muzeum igazgato a felelbs: 

- a feladatai ellatasahoz a kbltsegvetesi szerv vagyonkezelesebe, hasznalataba adott 
vagyon rendeltetesszeru igenybeveteleert, 

- az alaplto okiratban elbirt tevekenysegek jogszabalyban meghatarozott 
kbvetelmenyeknek megfelelb ellatasaert, 

- a Muzeum gazdalkodasaban a szakmai hatekonysag es a gazdasagossag 
kbvetelmenyeinek ervenyes he seert, 

- a tervezesi, beszamolasi, informacioszolgaltatasi kbtelezettseg teljesiteseert, annak 
teljessegeert es hitelessegeert, 

- a gazdalkodasi lehetbsegek es a kbtelezettsegek bsszhangjaert, a Muzeumi szamviteli 
rendert, 

- a folyamatba epitett, elbzetes es utolagos vezetbi ellenbrzes, valamint a belsb 
ellenbrzes megszervezeseert es hatekony mukbdteteseert, 

- a Muzeum minden szintjen ervenyesulb belsb kontroUrendszer kialakitasaert es 
hatekony mukbdteteseert. 

A kbltsegvetesi szerv vezetoje evente az eves kbltsegvetesi beszamolo kereteben beszamol a 
belsb kontroUrendszer, ezen belul a kbltsegvetesi szerv folyamatba epitett elbzetes es utblagos 
vezetbi ellenbrzesenek, valamint belsb ellenbrzesenek mukbdteteserbl. 

Az Abt.-ban meghatarozott kbtelezettseg, a kbltsegvetesi szerv vezetbjenek feladata, 
a szervezeti strukturaban meghatarozott egysegek vezetbi hataskbrenek, felelossegenek es 
beszamoltatbatosaganak szabalyozottsagan, valamint jelen szabalyzaton keresztul valosul meg. 

2/39 



1. 

1. A Belso kontroUrendszer ceija, tartalma \ 

Az allamhaztartasrol szolo 2011. bvi CXCV. tbrveny elbi'rasainak megfelelb belsb 
kontroUrendszer (kontrollkbmyezet, integralt kockazatkezelesi rendszer, kontrolltevekenyseg, 
informacios es kommunikacios rendszer, monitoring rendszer) kialakitasa. 

A belsb kontroUrendszer lenyege, hogy nem egyszeri ellenorzesi tevekenyseget jelentenek, 
hanem folyamatokat, „kontrollpontok" alkalmazasat elbzetes, folyamatba epitett es utolagos 
jelleggel. 

A belsb kontroUrendszer a kbltsegvetesi szerv altal a kockazatok kezelesere es targyilagos 
bizonyossag megszerzese erdekeben kialakitott folyamatrendszer, amely azt a celt szolgalja, 
bogy a kbltsegvetesi szerv megvalositsa a kbvetkezb fb celokat: 

• a tevekenysegeket (muveleteket) szabalyszeruen, valamint a megbizhato gazdalkodas 
elveivel (gazdasagossag, hatekonysag es eredmenyesseg) bsszhangban hajtsa vegre; 

• teljesitse az elszamolasi kbtelezettsegeket; 

• megvedje a szervezet erbforrasait a vesztesegektbl (karoktol) es a nem rendeltetesszeru 
basznal attol. 

A kbltsegvetesi szerv belsb kontrollrendszereert a kbltsegvetesi szerv vezetoje felelbs, aki 
kbteles - a szervezet minden szintjen ervenyesulben - belsb kontroUrendszert az alabbiak 
szerint kialakitani es mukbdtetni. 

2. A Belsb Kontrollrendszere az alabbi fb teruleteket szabalyozza: 

- kontrollkbmyezet, 

- integralt kockazatkezelesi rendszer, 

- kontrolltevekenysegek, 

- informacios es kommunikacios rendszer, 

- monitoring rendszer. 

• Kontrollkbmyezet 
A kontrollkbmyezet adja meg a Muzeum felsb szintu, az egesz szervezetre kibato 
elkbtelezettseget, a vezetbk es alkalmazottak belsb kontroUokboz valo viszonyat. 
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A kontroUkomyezet magaban foglalja az integritast, az etikai ertekeket, az erintettek szakmai 
kompetenciajat, a szervezet vezetesenek filozofiajat es stilusat, a felelossegi korbk 
kijelolesenek, a beszamoltatasnak, valamint teljesitmenyertekelesnek a modszereit, tovabba a 
vezetes iranyitasi tevekenysegenek minoseget. A kontroUkomyezet az alapja a belso kontroUok 
bsszes tbbbi elemenek, amely biztositja a fegyelmet es a rendet a szervezetben. 

• Integralt kockazatkezelesi rendszer 

A kockazatkezelesi rendszer olyan mechanizmusokra epul, amely lebetove teszi a Muzeum 
tevekenysege alapjan kialakitott celokra bato negativ batasok, vagy elszalasztott lebetosegek 
felismereset, elemzeset es kezeleset. A kockazatok forrasat tekintve minden szervezet kiilso es 
belso kockazatokkal egyarant szembesul. 

• Kontrolltevekenyseg 
A kontrolltevekenysegek felolelik mindazokat az eljarasokat, amelyek biztositjak, bogy a 
vezetes altal megfogalmazott celok es elvarasok vegrebajtasra keruljenek, az azokat 
veszelyezteto kockazatokat a tevekenyseg soran a szervezet kezelje. A kontrolltevekenysegek 
tebat a kockazatok kezelesenek eszkbzei. A kontrolltevekenysegek a szervezeti bierarcbia 
minden szintjen es minden mukbdesi teruleten megjelennek. Minden szervezet sajatos 
celokkal, folyamatokkal es kockazatokkal rendelkezik, ezert a kontrolltevekenysegek is 
specifikusakka valnak. 

• Informacios es kommunikacios rendszer 

Az informacio es kommunikacio a teljes kontroUrendszert atszovi. Ez az elem biztositja mind a 
fentrol lefele tbrteno kommunikaciot (celok es elvarasok, ertekeles, feladatok kijelblese, 
kontroll felelosok megnevezese stb.), mind az alulrol felfele tbrteno informacioaramlast 
(kockazatok beazonositasa, hianyossagok es csalasok bemutatasa, beszamolas a miikbdesrol es 
a penzugyekrol stb.). 

A kommunikacios rendszertbl elvaras, hogy minden olyan adat es informacio megjelenjen, es 
feldolgozasra keriiljon benne, amely alapvetben szukseges a Muzeum iranyitasa es 
ellenbrizbetosege szempontjabol. Az informacio es az azt aramoltato kommunikacios csatomak 
es eszkbzbk egymast kiegeszito tenyezok. Barmelyikben meglevo gyengeseg vagy bianyossag 
negativan bat a masik minbsegere. 

• Monitoringrendszer 
A monitoring mechanizmusok teszik lebetbve, bogy a belsb kontroUrendszer folyamatos 
monitoring (nyomon kbvetes) es ertekeles alatt alljon, igy a Muzeum kontrollrendszere 
rugalmasan tudjon reagalni a valtozo kulso es belsb kbriilmenyekbez. A monitoring biztositasa 
es napi mukbdtetese az operativ vezetes feladata. 
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A belso kontroll nem egyetlen esemeny, banem intezkedesek es tevekenysegek sorozata, amely 
a Muzeum es kapcsolodo egysegei miikodeseben folyamatosan, minden teruleten megjelenik. 

A Muzeum igazgato az eves beszamolo kereteben beszamol a kbltsegvetesi szerv folyamatba 
epitett, elbzetes es utolagos vezetbi ellenbrzesenek, a Belsb kontroUrendszerenek, valamint 
belsb ellenbrzesenek mukbdteteserbl. 
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I I . 

K O N T R O L L K O R N Y E Z E T 

1. KontroUkomyezet c61ja 

Az Avr. a „Kontrollkbmyezettei" kapcsolatban, az Abt.-ban foglaltakkal osszbangban, azokat 
reszletezve, a Muzeum igazgato kbteles olyan kontrollkbmyezetet kialakitani, melyben 

• vilagos a szervezeti slruktura, 
• egyertelmuek a felelossegi, bataskbri viszonyok es feladatok, 
• megbatarozottak az etikai elvarasok a szervezet minden szintjen, 
• atlatbato a bumaneroforras-kezeles. 

A kontrollkbmyezet letrebozasat a Muzeum 
• kbvetkezetes irasos szabalyozasokkal, 
• vilagos, egyertelmu kommunikacioval, 
• a feladatok, bataskbrbk es jogkbrbk pontos megbatarozasaval, 
• a munkatarsak folyamatos kepzesevel, 
• megfelelo erkblcsi legkbr kialakitasaval, 
• az etikatlan magatartas kiszuresevel, szankcionalasaval 

biztositja. 

2. Celok es szervezeti felepites 

Muzeum alapveto celjat, feladatat az Alapito Okirat rbgziti. A megfogalmazott feladatok 
vegrebajtasara vonatkozo szabalyozasok az SZMSZ-ben keriiltek rbgzitesre. 

A Muzeum alapveto celja, bogy jogszabalyban elbirt feladatait azok ellatasara szolgalo 
eloiranyzatokkal, letszammal es vagyonnal szabalyszeruen, gazdasagosan, batekonyan es 
eredmenyesen lassa el. 

A Muzeum gazdasagi celjait tartalmazo intezmenyi eves koltsegvetbsi koncepciot kbszit 
minden ev novembereben, ez a kbltsegvetesi tervezet keriil kbltsegvetesi targyalasra, illetve 
elfogadasra Kaposvar Megyei Jogii Varos Kbzgyulese ele. 

A Muzeum a rendelkezesre alio kereteken belul torekszik a hatekony feladatellatasra, annak 
folyamatait evente ertekeli es amennyiben szukseges fejleszti. A fejlesztesekre a gazdasagi 
vezeto tervet keszit. 
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A celok megvalosltasahoz kapcsolodo tervek tartalmazzak a vegrehajtando feladatokat es 
reszfeladatokat, felelosbket es hataridoket, amennyiben szukseges az ellenorzesi es dbntesi 
pontokat. 

A Muzeumnal alapkbvetelmeny a feladatok es bataskbrbk, valamint a felelosseg egyertelmu 
elbatarolasa. Az egyes munkakbrbk ala- es fblerendeltsege (viszonya) a szervezeti abran 
tekintbeto meg, a szervezeti felepi'test a legegyszerubben es a legattekintbetobb modon a 
Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzat (a tovabbiakban SZMSZ) tartalmazza. 

A Muzeum kbzzetetel altal biztositja, bogy az SZMSZ batalyos tartalmat es a szervezeti abrat 
minden munkatars megismerje. 

A Muzeum celjai, feladatstrukturaja a mukbdes soran valtozbat. A valtozasokat az 
SZMSZ-nek es ~ ertelemszeruen - a szervezeti abranak, valamint a kapcsolodo egyeb belso 
szabalyozoknak is kbvetnie kell. 

3. Belso szabalyzatok 

A Muzeum igazgato a kontrollkbmyezet megvalosi'tasa erdekeben olyan szabalyozo rendszert 
es folyamatokat alakit ki , miikbdtet a szervezeten beliil, amely biztositjak a rendelkezesre alio 
forrasok szabalyszerii, szabalyozott, gazdasagos, hatekony es eredmenyes fel basznal asat. 
A szabalyozasnak tartalmaznia kell minden olyan folyamat, tevekenyseg, feladat reszletes 
szabalyainak meghatarozasat, amely a kbltsegvetesi szerv tevekenysegere batassal van. 

A szakmai tevekenysegi kbrbk szabalyozasa mellett kiilbnbbzb, a biztonsag, a vagyon- es 
szemelyvedelem biztositasara vonatkozo jogszabalyi elbirasok, specialis belsb szabalyzatok 
kialakitasat kbvetelik meg. 

A Muzeum dokumentacios rendszere az alabbiaknak megfelelben epiil fel: 
• a feladatok vegrehajtasanak folyamatat es a feladatok felelbseit - ametmyiben 

jogszabaly elbirja - szabalyzatokban (kifejezetten szakmai tevekenysegek), valamint 
sziikseg szerint munkautasitasokban szabalyozza, 

• egyes szakmai tevekenysegek vegrehajtasanak modjat a vonatkozo jogszabalyok 
szabalyozzak. A felelbssegi viszonyokat ezen szakmai tevekenysegek eseteben is a 
vonatkozo szabalyzat, valamint munkautasitas szabalyozza. 

A Muzeum a dokumentumokra vonatkozo szabalyozasok alkalmazasaval biztositja, bogy: 
• a dokumentumok csak az azokban rbgzitett ellenbrzes es jovahagyas utan keriilbessenek 

kiadasra (kibirdetes, kbzzetetel, kiadmanyozas), 

7/39 



• az informaciok kiadasa illetektelen szemelyek hozzaferese eilen (a hozzaferesi jogok 
szabalyozasaval) vedett legyen, 

• a dokumentumok ervenyes (batalyos) valtozatai, illetve a bivatalos vagy 
tudasmegbrzesi cellal megbrzbtt (ervenytelen) dokumentumok egyertelmuen 
azonositbatok legyenek, 

• az ervenytelenne valt es/vagy elavult dokumentumok basznalatat kizarjuk, 
• a dokumentumok megfelelb (batalyos es ervenyes) valtozatai alljanak rendelkezesre 

mindeniitt, abol a munkavegzes batekony vegrebajtasa szempontjabol lenyeges 
muveleteket vegeznek. 

A Muzeum belsb dokumentumait a Muzeum igazgatb bagyja jova. A belsb dokumenlumok 
jovabagyott tbrzspeldanya a Muzeum igazgatojanal talalbato meg. 

A dokumentumokban sziikseg eseten (peldaul: jogszabaly valtozas, szervezetfejlesztes miatt, 
stb.) modositasokat hajtunk vegre. A dokumentumok megvaltoztatasanak folyamataban 
gondoskodunk arrol, hogy: 

• a valtoztatasokat ugyanazok hajtsak vegre, vizsgaljak at es bagyjak jova, akik az eredeti 
dokumentumot keszitettek, atvizsgaltak es a jbvabagyast vegeztek, bacsak erre nines 
mas kijelblve, 

• a mbdositast, az atvizsgalast es jbvabagyast vegzbk rendelkezzenek a szukseges batter-
informacibkkal, 

• a valtoztatasok egyertelmuen azonositbatok legyenek, 

• a mbdositas minden felbasznalbboz eljusson. 

A dokumentumok eves rendszeres felulvizsgalatat az adott dokumentum keszitbje vegzi. 
A feliilvizsgalat megtbrtentet a tbrzspeldanyon alairasaval igazolja. Valtoztatasok 
sziiksegessege eseten a modositasokat az elbirasok figyelembevetelevel bajtja vegre. 
A Muzeum vezetesenek folyamatosan informaciokkal kell rendelkeznie a jogszabalyban elbirt 
feladatainak batekony elvegzeserbl. A megvalbsitas elbrehaladasat folyamatosan figyelemmel 
kiseri, es lebetbseg szerint elbre megbatarozott mutatoszamok (indikatorok) alkalmazasaval 
megbizbatoan, naprakeszen meri a teljesites alakulasat, ez felbfvja a vezetes figyelmet az 
esetleges elmaradasra, a megvalbsitast akadalyozb tenyezbkkel kapcsolatos korrekcibs 
intezkedesek megbozatalanak szuksegessegere. 
Az indikatorok segitsegevel a Muzeum a ra bizott eszkbzbket, forrasokat gazdasagosan, 
batekonyan es eredmenyesen basznalja fel, ennek erdekeben kialakitja azokat a 
mutatbszamokat (indikatorokat), amelyekkel kiilbn-kulbn es egymassal bsszefuggesben is 
memi lebet a gazdasagossagot, a batekonysagot es az eredmenyesseget. 
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A Muzeum folyamatosan gyujti, es figyelemmel ki'seri mindazokat az adatokat, melyek 
jellemzik folyamatait es teljesi'tesiiket, es ezen adatok alapjan elemzi es fejleszti folyamatait 
(a helyesbito es a megelozo tevekenysegek folytatasaval, illetve celok kituzesevel). 

A Muzeum megfelelo miikbdese erdekeben szukseges, bogy a valamennyi munkatars minden 
olyan szabalyzatot megismerjen, amely a feladatellatasra kbzvetlenul vagy kbzvetve 
befolyasolo kbvetelmenyekkel, feltetelekkel, jogokkal, kbtelezettsegekkel jamak, valamint a 
felelossegukkel bsszeftiggo eloirasokat tartalmazzak. A vezetes gondoskodik arrol, bogy a 
dolgozok belepeskor minden relevans szabalyzatot megismerjenek. 

Ennek erdekeben a szabalyzatokat papir alapon vagy elektronikus formaban elerbetbve teszi, 
lebetove teve a dokumentumokboz valo bozzajutast, ennek modjarol tajekoztatja az uj 
dolgozot. Az esetleges valtozasok atvezeteset kbvetoen basonlo modon biztositja, bogy a 
dolgozok megismerjek es megertsek a valtozasok lenyeget, bogy azokkal azonosulni tudjanak. 

4. Feladat es felelossegi kdrdk 

A Muzeum vezetese megbatarozza az egyes csoportok sajatos feladatait, a szervezeti celok 
megvalositasaban jatszott szerepuket, egyiittmukbdesi kbtelezettsegeiket es ezeket a 
kbltsegvetesi szerv teljes tevekenyseget lefedb „Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatban" 
(SZMSZ), illetve reszlelesebben egyeb belso szabalyzatokban rbgziti. 

Minden vezeto a maga szintjen felelbsseggel tartozik sajat feladatainak az elbirt szinvonalon 
valo teljesiteseert, valamint az altala vezetett, iranyitott szervezeti egyseg, es azon beliil minden 
munkatars, a szabalyzatokban lefektetett kbvetelmenyeknek megfelelb tevekenysegeert. 

A csoportok meghatarozott feladatait a Muzeum miikbdeseben betbltbtt szerepebbl, 
funkciqjabol kiindulva, a szervezeti egysegbe delegalt dolgozoknak kell vegrehajtaniuk. 
A Muzeum valamennyi munkavallalqja felelbs a rabizott munkafeladat elbirasoknak megfelelb 
elvegzeseert. A feladatellatasanak szabalyait az adott munkakbrbbz kapcsolodo, a vezetes altal 
megkivant szinvonalii munkavegzesbez szukseges a dolgozb jogait, kbtelezettsegeit, 
felelbsseget reszletesen tartalmazo munkakbri lefras, illetve a feladatellatas eljarasrendjet az 
egyeb belsb szabalyzatok tartalmazzak. 

A kbzalkalmazott es munkavallalo munkakbri lefrasanak tartalmi elemeit a kbzalkalmazott es 
munkavallalo munkahelyet jelentb csoport funkciojabol kell levezetni. A kinevezesi okirat es a 
munkakbri leiras nyilvantartasi (azonosi'to) es tartalmi (flinkcionalis) elemei a kbvetkezbk 
lebetnek: 
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Nyilvantartasi elemek Tartalmi (feladatorientalt) elemek 

A kbltsegvetesi szerv megnevezese A munkakbr celja 

A munkaltatoi jogkbr gyakorloja A munkakbrbbz tartozo feladatok, 
bataskbrbk, jogkbrbk 

A kbzalkalmazott, munkavallalo 
kbzvetlen felettese 

A munkakbr-spec ifikacio 

A szervezeti egyseg megnevezese A felelossegi kbr megbatarozasa 

A munkakbr megnevezese Zaradek 

A munkakbr kodszama 

A munkakbr FEOR szama 

A Muzeumnal alkalmazasban alio minden dolgozonak ismemie kell az altala betbltbtt 
munkakbrrel kapcsolatos, szemelyre szabott kovetelmenyeket, feladatokat, jogokat es 
felelbsseget tartalmazo munkakbri leirasat, a megismerest alairasaval igazolja a munkakbri 
leirason. 

A Muzeumnal minden dolgozonak tudataban kell lennie mikor, milyen formaban es kinek kell 
beszamolnia munkajarol. A Muzeum jogszabalyoknak megfelelb, gazdasagos, eredmenyes es 
batekony mukbdeseert, ebbbl kbvetkezben az arrol szolo beszamolok, adatszolgaltatasok 
elkesziteseert, annak valosagtartalmaert es bitelessegeert a kbltsegvetesi szerv vezetoje - a 
Muzeum igazgato felelbs. 

A kbltsegvetesi szervek belsb kontrollrendszererbl es belsb ellenbrzeserbl szolo 370/2011 
(XII.31.) korm. rendelet szabalyozza a kbltsegvetesi szerv belsb kontroUrendszerenek 
miikbdesevel kapcsolatos beszamolasi kbtelezettsegeket, amely kereteben - tbbbek kbzott - a 
Muzeum igazgatojanak szamot kell adnia arrol, miszerint: 

- • megszervezte, es batekonyan mukbdtette a belsb kontroUrendszert; 

• a jogszabalyoknak megfelelben rendeltetesszeruen basznalta a kezelesbe kapott 
vagyont; 

• ervenyesitette a gazdalkodas soran a gazdasagossag, batekonysag es eredmenyesseg 
kbvetelmenyeit; 

• a beszamolasi kbtelezettsegeknek teljes koruen es bitelesen tett eleget; 
• a belsb ellenbrzest megallapodas alapjan Kaposvar Megyei Jogu Varos Polgarmesteri 

Hivatala latja el; 

• a szervezeten beliil megoldotta a felelbssegi kbrbk elhatarolasat. 
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A Muzeumon beluli beszamoltatasi rendszer kialakittatasaert a kbltsegvetesi szerv vezetoje a 
felelos. A beszamolasi rendszer alapveto elemei a kbvetkezok: 

• a Muzeum eves beszamoloja (szamviteli tbrveny es vegrehajtasi rendeletei alapjan); 
• a kbltsegvetesi szervet vizsgalo kulso es belso ellenorbk altal keszitett ellenorzesi 

jelentesek. 

A belso ellenorzesi rendszer mukbdeserol a belso ellenbr a Muzeum igazgatojanak 
jovahagyasaval allitja bssze beszamolojat es az ellenorzesi jelentesek alapjan eves bsszefoglalo 
ellenorzesi jelentest (370/2011 (XII.31.) Korm. rendelet) keszit. 
Az alkalmazottak tevekenysegiik soran, beosztasuktol iuggben, kulbnbbzb hataskbrrel, 
egyiittmukbdesi kbtelezettseggel, intezkedesi joggal es felelbsseggel tartoznak, amelyeket az 
adott folyamatban elfoglalt helyiik (beosztott, vezetb stb.) es szerepiik (iranyito, vegrehajto, 
ellenbr stb.) hataroz meg. 

A Muzeum a szabalyozo dokumentumaiban biztositja, hogy minden folyamat tartalmazza az 
ugyintezeshez kapcsolodo feladatokat es felelbssegeket, a dokumentumok kezelesenek 
(keszftes, engedelyezes, jovahagyas stb.) utvonalat, beleertve a kbtelezettsegvallalasra, 
ellenjegyzesre, ervenyesftesre, utalvanyozasra vonatkozo elbirasokat. 

A Muzeum a VI I . fejezetben megbatarozottak szerint elkesziti az ellenbrzesi nyomvonalat, 
biztositva ezaltal a folyamatokra vonatkozo egyes tevekenysegek meghatarozasat, 
dokumentalva a tevekenysegek jogi alapjat, felelbset, ellenbrzeset, nyomon kbveteset. 

A kbltsegvetesi szerv tevekenyseget jellemzb valamennyi mukbdesi folyamathoz (a szervezeti 
celok megvalosulasa erdekeben tudatosan megtervezett lepesek, tevekenysegek es cselekedetek 
sorozatahoz) hozza kell rendelni ellenbrzesi nyomvonalat. A szabalyszeruen vezetett bs 
dokumentalt folyamatok megmutatjak a muvelettel kapcsolatos informaciokat, a miivelet 
idbpontjat, a feladat ellatasanak modjat, az alatamaszto (beerkezb es kimenb) 
dokumentumokat. 
A fb folyamatokat harom csoportba lebet osztani: 

• a real - szakmai, ertekteremtb fbfolyamatok, amelyek a szervezet alapito okirataban 
rbgzitett feladat, illetve alaptevekenyseg eleresehez szukseges szakmai tevekenysegeket 
tartalmazzak; 

• a penzugyi, tamogato fbfolyamatok, amelyek a bevetelekkel es kiadasokkal kapcsolatos 
tevekenysegeket blelik fel, es/vagy parbuzamosan kiserik a realfolyamatokat, vagy 
azokkal ellentetes iranyban baladnak (pi. parbuzamos a teljesitesigazolas es kifizetes, 
ellentetes az adas-vetel); 
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J. 

• az iranyitast segito informacios folyamatok, amelyek mind a real, mind a penzugyi 
folyamatokban zajlo esemenyekrol szolgaltatnak a vezetes szamara azonnali, vagy 
utolagos adatokat, informaciokat. 

5. Human eroforras 

A Muzeum miikodesebez szukseges eroforrasokat (targyi felteteleket, tecbnikai eszkbzbket, 
modszereket, munkakbmyezetet es a szemelyi allomanyt) ugy valasztja meg, illetve alakitja ki, 
bogy feladatait a vonatkozo kbvetelmenyeknek megfelelben es gazdasagosan teljesithesse. 
A batekony munkavegzesbez elengedbetetlen, bogy a kituzbtt celok eleresehez szukseges 
bumanerbforras-kapacitas rendelkezesre alljon. 

A megfelelb szinvonalii bumanerbforras-gazdalkodasboz nelkiilbzbetetlen: 
• a human erbforras eljarasrendjeinek (pi. toborzas, felvetel, kepzes, tovabbkepzes, 

elbleptetes, kbltsegbatekonysag meres) irasban tbrtenb szabalyozasa, 
• az alkalmazast megelbzb ertekeles a jelentkezb szakmai, erkblcsi battererbl, 
• az ujonnan felvettek pontos informalasa az elvarasokrol, tevekenyseguk rendszeres 

objektiv ertekelesenek biztositasa, 
• a vezetes iranymutatasa arrol, hogy az elvarasoktol valo elteres milyen 

kovetkezmenyekkel jar, 
• az etikus es tisztesseges hozzaallas bevonasa a teljesltmenyertekelesbe. 

A Muzeum felsbfokii vegzettseget igenylo pozicio eseten az allashelyre vonatkozo felbivast 
kbzzeteszi a jogszabalyi elbirasoknak megfelelben, amennyiben az szukseges, 
Felvetelkor a munkaerb kivalasztasanal a palyazati kiirasban pentosan es egyertelmuen 
megbatarozza a felveteli es vegzettsegi kovetelmenyeket. 

Felvetelkor a munkakbr betbltesehez szukseges igazolo ellenbrzes elvegzeseert a vezetbs 
felelbs, amely magaban foglalja a kbvetkezbket: 

• kielegitb referenciak megletet, 
• felvetelre jelentkezb eletrajzanak ellenbrzeset (teljessegre es pontossagra), 
• a megkivant iskolai vegzettseg, kepzettseg es minbsftes megerbsiteset, irasos 

igazolasanak megletet. 

A Muzeumnal a munkavallalok iskolai vegzettsegerbl, szakkepzettsegerbl, gyakorlati idejerbl, 
egyeb kbvetelmenyekrbl (szaktanfolyamok, szakvizsgak) alapnyilvantartast (kozalkalmazotti 
es egyeb) vezet. 
A munkavallalok titoktartasat a Muzeumnal tbrvenyi szabalyozas, egyeb megbizottak, kbzcelu 
foglalkoztatottak eseten (munkakbrtbl fuggben) a titoktartasi nyilatkozat biztositja. 
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A munkavegzes hatekony saganak novelese erdekeben a Muzeum biztositja, hogy 
munkavalialoi a szukseges mertekben, az oktatasi/tovabbkepzesi terv alapjan reszt vegyenek 
ismeretbovito tanfolyamokon, treningeken, gondoskodik a kepzesek es az eredmenyek 
nyilvantartasarol es a vonatkozo feljegyzesek megorzeserol, a kepzesi tevekenyseget 
rendszeresen ertekeli. 

6. Etikai ertekek es integritas 

A tevekenyseg kozerdeket szolgalo jellege es tarsadalmi jelentosege miatt, 
a kbzalkalmazottakkal es munkavallalokkal szembeni erkblcsi elvarasok altalaban 
megbaladjak az adott tarsadalmi berendezkedesben ervenyesulb, altalanos kbvetelmenyszintet. 

A Muzeum igazgato a kbzalkalmazottak es munkavallalok tevekenysegere, magatartasara 
vonatkozo altalanos es specialis etikai szabalyokat Muzeumi Szakmai Etikai Kodex rbgziti, 
tartalmat a Muzeum valamennyi dolgozojaval megismerteti, elfogadtatja. 
Az Etikai Kodex betartasa a Muzeum valamennyi munkavallalbjara nezve kbtelezb ervenyu. 

A Muzeumnal minden alkalmazottol elvart altalanos magatartasi formak: 
• szakmaisag, minbsegi munkavegzes, felelbssegvallalas, innovacio, 
• elkbtelezettseg, megbizhatbsag, lojalitas, tisztesseg kovetelmenye, 

• egyiittmukbdes, kiszamithatosag, motivaltsag, tbrbdes a tbbbi munkatarssal. 

A munkatarsak tevekenysegeben megkbvetelt magatartas: 
• adatok vedelme, 
• egymas kbzbtti egyuttmukbdesi kapcsolatok 
• munkamoral betartasa, 
• maganeleti magatartas. 

A Muzeum a vezetbktbt elvarja, bogy peldat mutassanak a dolgozok szamara az etikai normak 
mindennapi munkavegzes soran tbrtenb betartasaval kapcsolatban. 
A Muzeum a vezetbkkel szemben, a minden alkalmazottra vonatkozo etikai elvarasokon kivul, 
tovabbi magatartasi kbvetelmenyeket tamaszt, ezek a kbvetkezbk: 

• szemelyes peldamutatas, 

• realis feladatkituzes es kbvetkezetes szamonkeres, 
• munkatarsai bsztbnzese, tebetseguk kibontakoztatasanak es ervenyesulesenek 

elbsegitese, 
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• megfelelo hangnem hasznalata, ; 
• munkatarsai jogos erdekvedelme, 
• a munkavegzessel bsszeftiggo ellenbrzeseknel, szamonkereseknel, bsztbnzeseknel 

illetve elismereseknel legyen kbvetkezetes es igazsagos, 
• munkatarsai minbsi'tese soran kerulje az altal anositast es szubjektivitast. 

Az integritast sertb esemenyek kezelesenek rendjet A szervezeti integritast sertb esemenyek 
kezelesenek szabalyzata tartalmazza. 
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I I I . 

K O C K A Z A T K E Z E L E S I SZABALYZAT 

Az integralt kockazatelemzes rendjet az Integralt Kockazatkezeles Eljarasrendjenek 
Szabalyzata tartalmazza. 
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I . 

IV. 

K O N T R O L L T E V E K E N Y S E G E K 

1. A kontrolltevekenyseg celja 

A kontrolltevekenysegek fogalma ugy hatarozhato meg, hogy azok a kontrollkbmyezetet 
kiegeszito eljarasok (eszkbzbk, eljarasok, mechanizmusok = kontroUok), amelyeket a Muzeum 
vezetese annak erdekeben boz letre, bogy elosegitse a szervezet celkituzeseinek elereset 

• a mukbdes eredmenyessege es batekonysaga, 
• a penzugyi jelentesek megbizbatosaga, es 
• az alkalmazando tbrvenyeknek es elbirasoknak valo megfeleles teruleten. 

A kontrolltevekenysegek a szervezeti bierarcbia minden szintjen es minden mukbdesi teruleten 
biztosftjak, bogy a vezetes iranymutatasai es instmkcioi a celokra bato kockazatok kezelesevel 
kapcsolatban ugy keruljenek vegrebajtasra, bogy a vezetes altal megbatarozott kockazat a 
turesbataron belul maradjon. 

Reszleteiben a kontrolltevekenysegek: 
• az engedelyezesi es jovabagyasi eljarasok, 
• a feladat, batas- es felelbssegi kbrbk elbatarolasa, 
• a forrasokboz es nyilvantartasokboz valo bozzaferes kontroUja, 
• a mukbdesi teljesitmeny vizsgalata, 
• a miiveletek, folyamatok, tevekenysegek vizsgalata, 
• a felugyelet (feladatkijelbles, engedelyezes, feliilvizsgalat es jovahagyas, utmutatas es 

kepzes). 

2. Kontrollstrategiak 

A belsb kontroUokat a Muzeum bebpiti a szervezet mukbdesebe, bogy azok a tervezes, 
a vegrebajtas, a folyamatos figyelemmel kiseres es az ertekeles (monitoring) alapveto 
iranyitasi folyamatainak integralt reszeve valjanak. 
A kontroUokkal szemben altalanos kbvetelmeny, bogy azok legyenek 

• a celboz illeszkedbk, 
• egyszeniek, ertbetbek es kbnnyen vegrebajtbatoak, 
• kbltseg-batekonyan mukbdtetbetbk, 
• erbsek, de ne korlatozzak a tevekenyseget. 

16/39 



A kontroUok altalanos celjaik alapjan lehetnek: 

• Megelozo (preventi'v) kontroUok, amelyek alapveto celja, hogy hibas lepesek, 
nem eloirasszeru teljesitesek eseten akadalyozzak meg a folyamat tovabbvitelet, 
s igy elozzek meg a nagyobb bibak bekbvetkezesenek lebetbseget. Ezt a celt szolgalja a 
kbltsegvetesi szerveknel a kbtelezettsegvallalast, illetve az utalvanyozast megelbzb 
ellenjegyzes, amikor a kbltsegvetesi elbiranyzatokra, a kbtelezettsegvallalasokra, a 
palyazat-kiirasi eljarasokra, a szerzbdeskbtesekre (masodlagos kbtelezettsegvallalasok), 
valamint a bozzajuk kapcsolodo kifizctesekre, illetve a jogosulatlanul kifizetett 
bsszegek visszaszerzesere vonatkozo penzugyi dbntesckct, csak az elbzetes penzugyi 
engedelyezest vegzb penzugyi ellenjegyzb es kbtclczcttsegvallalo jovabagyasa alapjan 
lebet vegrebajtani. 

• Helyrehozo (korrekcios) kontroUok, amelyek kialakitasanak celja a mar 
bekbvetkezett, nemkivanatos esemeny kbvetkezmenyeinek kijavitasa. Ezek 
biztositekkent is szolgalbatnak az elszenvedett vesztesegek, karok miatt elmaradt 
baszon bizonyos mertekii visszaszerzesere, a penzeszkbzbk vagy szolgaltatasi kepesseg 
teren. 

• Iranymutato (direktiv) kontroUok, amelyek a szervezet szamara egy kiemelten 
fontos, negativ hatasu cselekmeny, esemeny, kockazat elkeriilesenek lehetbsegeire 
hivjak fel a figyelmet, es igy meg idbben lebetbseget adnak a vezetesnek a reagalasra, a 
varhatb negativ hatast megelbzb, vagy merseklb intezkedes megbozatalara, a bibas 
gyakorlat ismetlbdesenek megakadalyozasara. 

• Feltaro (detektiv) kontroUok, amelyek a mar bekbvetkezett bibakat tarjak fel, 
ramutatva a hiba, bianyossag elbfordulasanak tenyen kivul, a szervezetre gyakorolt, mar 
bekbvetkezett hatasara is. Utolagos jellegiik ellenere, visszatartb erejuk ervenyesiil. 

Azt, hogy mely tevekenyseg eseteben, melyik kontrolltipust celszeru alkalmazni - esetleg 
egyidejiileg tbbbet is - , a folyamatgazdak szakmai es gyakorlati ismeretei, felelbsen tett 
javaslatai alapjan hatarozhato meg. 

A kontrolltevekenysegek meghatarozasat, a folyamatokat, az adott tevekenyseget szabalyozok 
batarozzak meg. A folyamatokba epitett kontroUok szerepe, bogy megakadalyozzak a 
felismert kockazatok bekbvetkezeset, illetve mersekeljek azok szervezetre gyakorolt batasat. 
A jol mukbdb kontroUoknak elfogadbato szintu bizonyossagot kell nyujtaniuk arra, bogy 
jelentos (lenyeges) bibak nem kbvetkeznek be, illetve ba bekovetkeznek, nem maradnak 
feltaratlanul. A kontroUok lehetnek aktivak, amikor a folyamatban resztvevo konkret ellenorzb 
tevekenyseget vegez (jovabagyo alairas, hitelesitb folyamat, egyeztetes stb.) es lebetnek 
passzivak, amelyek nem engedik, bogy adott folyamatban arra illetektelen reszt vegyen 
(feladatok szetvalasztasa, jelszavak, konkret tiltas stb.). 
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I . 

A kontroUok megjelenesi, alkalmazasi formajuk, tartalmuk, beavatkozasi modjuk szerint 
lebetnek: 

• Szervezeti kontroUok: a Muzeum strukturajabol eredo ellenorzesi pontok vagy 
folyamatok, pi. feladatkbrbk, funkciok szetvalasztasa es a kapcsolodo felelossegi kbrbk 
olyan vilagos megbatarozasa, amely megakadalyozza, bogy egyetlen szemely vagy 
csoport kizarolagos ellenbrzesi jogosultsaggal rendelkezzen egy tevekenyseg felett. 

• A szemelyi (szemelyzeti) kontroUok: a bumanerbforras-gazdalkodas teruleten 
megnyilvanulo, a munkatarsak bozzaertesenek, kepzettsegiik, keszseguk, gyakorlatuk 
fejlesztesenek, erkblcsi magatartasuknak, a szervezetbez valo lojalitasuknak 
ellenbrzesere, az e teren meglevb bianyossagok feltarasara es megszuntetesere 
lebetbseget ado ellenbrzesi pontok. 

• A vezetbi ellenbrzes: a vezetbk altal, napi tevekenyseguk soran kulbnbbzb 
mbdszerekkel vegzett felugyelet es feliilvizsgalat, a rendes es rendkivuli jelentesek, 
elszamoltatasok felbasznalasa, elemzese, es a belsb ellenbrzes tapasztalatainak 
felbasznalasa, a kapcsolodo felelbsseg ervenyesitesevel egyutt. 

• A jovabagyasi, engedelyezesi kontroUok: a megfelelb szintu jovahagyas, 
engedelyezes bianyaban a tranzakcib folyamatat megallitb ellenbrzesi pontok vagy 
folyamatok, amelyek batekony miikbdese szuksegesse teszi a jovabagyasi, 
engedelyezesi jogkbrbk egyertelmu telepiteset, a belyettesi'tes rendjet, illetve a 
jovahagyas, engedelyezes elbtti ellenorzesek pontos elvegzesenek meghatarozasat es 
dokumentalasat. 

• A miikodesi (teljessegi es pontossagi) kontroUok: alapvetben a szamvitelre es a 
statisztikara tamaszkodo, a tranzakciok teljes kbrii es pontos vegrehajtasanak 
biztositasara, beleertve a szamozott dokumentumok sorszamanak ellenbrzesere, az 
egyeztetesekre, es a dokumentumok adott kbrenek egy masikkal valo bsszebasonb'tasara 
szolgalo ellenbrzesi pontok. 

_ • A hozzaferesi (fizikai) kontroUok: a vagyontdrgyak, eszkbzbk fizikai vedelmere, 
ellenbrzesere (pi. biztonsagi es logikai ellenbrzesi pontok), az informaciok biztonsagara 
(pi. szamitbgepes iratok jelszavas vedelme) kialakitott ellenbrzesi pontok, amelyek egy 
adott tevekenysegben valb reszvetelt, illetve felugyeletet csak megbatarozott szemelyek 
szamara tesznek lebetbve. Ez jelentbeti a kbzvetlen fizikai, vagy a kbzvetett, 
dokumentumokon keresztuli hozzaferest is. Ezen kontroUok leirasat a 
Szamitastechnikai Szabalyzat tartalmazza. 

• A miikodesi folytonossag megszakitasanak, helyreallitasanak kontrolljai: a 
mukbdes fenntartasanak erdekeben rendkiviili esemeny bekbvetkezesekor (peldaul 
katasztrofa eseten) alkalmazando ellenbrzesi pontok (pi. helyreallitasi terv, tuzvedelem 
stb.). 
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1. 

• Rendszerfejlesztesi kontroUok azt biztositjak, bogy az uj rendszerek bevezetese, 
illetve a meglevok modositasa, csak megfelelo elokeszites, annak megvitatasat 
kbvetoen, engedelyezes utan, a szukseges ellenbrzes es dokumentalas mellett 
tbrtenbessen meg. Ezen kontroUok leirasat a vonatkozo szerzbdes tartalmazza. 

• Dokumentacios kontroUok a szervezet dokumentacios rendjenek kialakitasat, 
valamennyi tranzakcib tartalmanak, a felbasznalt, illetve keletkezett dokumentumok 
litjat elbiro kbvetelmenyek betartasat megfelelben nyomon kbvetb iratkezelest, sziikseg 
szerinti visszakeresesuk lebetbseget jelentik. 

A kbltsegvetesi szerv vezetbjenek jogszabalyokban meghatarozott kotelezettsege, bogy a 
szerv mukbdeserol a jogszabalyokban megbatarozott formaban es tartalommal megalapozott 
jelenteseket adjon. A jelentesek megalapozottsagat a belsb kontroUrendszer batekony 
miikbdesevel, azon belul a „negy szem elvenek" alkalmazasaval eri el, amelyet kulbnbsen a 
penzugyi tranzakciok eseteben indokolt elbimi a sulyos integritast sertb esemenyek 
megakadalyozasa celjabbl. 

A belyes vezetbi dbntesekbez szukseges, bogy a Muzeum tbbb ev adataival, informacioival 
rendelkezik, ami igenyli azok megbizbato nyilvantartasat, tarolasat es vedelmet. Gondoskodni 
kell arrol is, bogy az adatokboz, informacibkboz csak az arra feljogosi'tottak ferjenek bozza. 

3. F E U V E 

A kbltsegvetesi szerv minden vezetbjenek kbtelessege es felelbssege az altala vezetett 
(iranyitott), felugyelt csoport vagy folyamat, rendszer mukbdesenek ellenbrzese es az 
elbirastol elterb gyakorlat megsziintetese, vagy a megsziintetest segitb javaslatok megtetele. 
E feladat ellatasanak eszkbze jelen belsb kontroUrendszer reszet kepezb, a kbltsegvetesi szerv 
vezetbje altal tbrvenyi (Abt) es rendeletben elbirt (Avr.) kbtelezettseg alapjan kialakitott 
folyamatba epitett, elbzetes, utolagos es vezetbi ellenbrzes (FEUVE). 

A FEUVE fogalma ugy foglalhato bssze, bogy az: a kontrolltevekenyseg reszekent magaban 
foglalja a rendelkezesre alio forrasok szabalyszerii, szabalyozott, gazdasagos, batekony es 
eredmenyes felbasznalasat biztosito szabalyzatokat, folyamatokat, kontroUokat. 

Celja: bogy a belsb kontroUrendszer reszekent 
• megfelelb elvek megfogalmazasaval es elfogadtatasaval, 
• celiranyos, atgondolt, a szervezet egeszet atfogo szabalyozassal es utasitasokkal, 
• a celok elereset segitb rendszer- es folyamatleirasokkal, 
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• racionalisan megvalasztott eszkbzokkel, 
• a folyamatokba epitett automatikus ellenorzesi pontok kijelblesevel, mukbdtetesevel, 
• valamint a folyamatosan es rendszeresen vegzett vezetoi ellenorzesekkel 

akadalyozza meg, illetve vedje ki, a Muzeum tevekenysegere bato negativ kockazatokat. 

A kbzvetlen vezetbi ellenbrzeseken tul termeszetesen, a kbltsegvetesi szerv vezetbjenek joga 
es lebetbsege van soron kivuli belsb ellenbrzesek elrendelesevel is meggybzbdni az 
intezkedesek vegrebajtasarol es eredmenyeirbl. 

A FEUVE fejlesztese soran figyelembe kell venni az allamhaztartas kulso penzugyi 
ellenbrzest vegzb szervek es a belsb ellenbr altal megfogalmazott ajanlasokat es javaslatokat. 

Altalanos elvarasok a FEUVE rendszerrel szemben: 

• az ellenbrzes celkituzesei minden tevekenysegre ervenyesuljenek, 
• a nyomon kbvetest jelem'tse meg, a vezetbk folyamatosan figyelemmel kiserjek az 

„outpuf'-ot, az eredmenyt. 

A FEUVE rendszer mukbdtetesebez szukseges kbvetelmenyek: 
• a tevekenysegek folyamatarol megfelelb dokumentacio alljon rendelkezesre, 
• a folyamatok es esemenyek azonnal es szabalyszeruen keruljenek nyilvantartasba 

vetelre, 
• a folyamatok es az esemenyek engedelyezeset es vbgrebajtasat csak a szabalyzatokban 

megbatarozott szemelyek vegezzek, 
• a feladatok megosztasa es elkulbnitese a gyakorlatban is megvalosuljon, 
• a forrasokboz es adatokboz csak a szabalyzatokban felbatalmazott szemelyek 

ferbessenek bozza. 

A Muzeum a belsb kontroUrendszer reszekent biztositja a megfelelb kontrolltevekenysegek 
hozzarendeleset a V I I . fejezetben szabalyozott ellenbrzesi nyomvonalakban meghatarozott 
kontrollpontokboz. 

Az ellenbrzesi nyomvonalak kialakitasanak egyik fontos kovetelmenye, bogy abban 
egyertelmuen legyen megbatarozva a feladatellatasert felelbs szemely kijelblese mellett, 
a feladatellatas ellenbrzese es az azert felelbs szemely. Az ellenbrzesi nyomvonalban 
megbatarozott ellenbrzesi pontokon elvegzendb kontrolltevekenysegeket szabatosan, 
vilagosan kell megfogalmazni, bogy abbol az ellenbrzes vegrehajtasanak modszere es 
tecbnikaja is kideriiljbn, es alkalmas legyen az elvegzett feladatok kellb melysegu 
dokumental asara. 
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A kbltsegvetesi szerv kockazatainak merseklesere, megszuntetesere szolgalo kontroUok 
beepitese es mukbdtetese kbltsegvonzattal jar. A kontroUok beepi'tesenel iigyelni kell arra, 
bogy a kontroll bevezetesenek kbltsege ne legyen nagyobb, mint annak a kamak a nagysaga, 
amit a kontroll bevezetesevel el kivannak keriilni. 

4. Feladatkbrok szetvalasztasa 

A Muzeum gondoskodik a jogok, kbtelezettsegek, bataskbrbk szervezeti egysbgenkenti es 
szemelyenkenti pontos megbatarozasarol, a feladatok es a felelbsseg egyertelmu szervezeti, 
szemelyi elbatarolasarol. A feladatkbrbk szetvalasztasa garanciat nyujt arra, bogy egy 
szemely kezeben ne bsszpontosuljanak olyan eszkbzbk, jogok es lebetbsegek, amelyek reven 
elkeriilbeti a masok altali ellenbrzest. 
Az egyes folyamatokon beliil ahol lehetseges biztositja a vbgrehajtasi, ellenbrzesi es penzugyi 
teljesitesi tevekenysegek szetvalasztasat, hogy az igy kialakulo „ellenerdekeltseg" reven, 
csbkkenteni lebessen az integritast sertb esemenyek, kulbnbsen a sulyosabb integritast sertb 
esemenyek bekbvetkezesenek lebetbseget. A feladat- es bataskbrbk folyamaton beluli 
szetvalasztasa, pontos elbatarolasa ugyanis, automatikussa teszi a folyamatok felugyelet es 
kontroll alatt tartasat, mersekelve a kockazatokat. 

A belsb kontroUrendszer kialakitasanak egyik fontos kovetelmenye, bogy amennyiben az 
egyes tevekenysegek szakmailag elkiilbnithetbek, akkor az abban resztvevb egysegek, 
szemelyek ne legyenek egymassal fiiggelmi (ala- folerendeltsegi) viszonyban. 

5. A feladatvegzes folytonossaga 

A kbltsegvetesi szervek, mint kbzfeladatot ellato szervek, folyamatos tevekenyseguk soran 
tesznek eleget a jogszabalyokban meghatarozott kbtelezettsegeiknek. Feladatellatasuk soran 
iigyelniiik kell arra, bogy az allampolgarok a kbltsegvetesi szerv altal reszukre nyujtott 
szoigaltatasokat folyamatosan, valtozatlan vagy javulo szinvonalon igenybe vebessek. 
A kbltsegvetesi szerveknek ezert celszeru miikbdesfolytonossagi tervet kesziteni, amelyben 
szamon kerbetb modon batarozzak meg a feladatokat es a kapcsolodo felelbssegeket. 
A folyamatos mukbdes megkbveteli tovabba, bogy a munkavegzesbez szukseges minden adat, 
informacib ligy alljon rendelkezesere a feladatot ellato dolgozonak, bogy azokbol nyomon 
lebessen kovetni az adott feladattal kapcsolatos korabbi tevekenysegeket akkor is, ba 
atbelyezes vagy kilepes miatt szemelycserere keriilt sor. Ezert, mindket esetben irasban kell 
rogziteni a tovabbi feladatellatasboz sziikseges informaciokat, es azokat a feladattal ujonnan 
megbizott reszere atadni. 

A dolgozb kbtelezettsege munkaviszonya megszuntetesekor (megsziinesekor), bogy a 
munkakbret (munkakbrtbl fuggben) jegyzbkbnywel atadja munkaltato altal kijelblt 
munkaltato reszere. 
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1. 

• V. . \ • 

INFORMACIO ES KOMMUNIKACIO 

1. Informacio es kommunikacio 

A kbltsegvetesi szerv vezetbje kbteles olyan rendszereket kialakitani es mukbdtetni, melyek 
biztositjak, bogy a megfelelb informaciok a megfelelb idbben eljutnak az illetekes csoportboz, 
illetve szemelybez. 

Az informacios rendszerek kereteben a beszamolasi rendszereket ugy kell mukbdtetni, bogy az 
batekony, megbizbato es pontos legyen, a beszamolasi szintek, bataridbk es modok vilagosan 
meg legyenek batarozva. 

A kommunikacios rendszer kialakitasakor, es mukbdtetese soran figyelemmel kell lenni arra, 
bogy 

• abban minden olyan adat es informacio megjelenjen, es keriiljon feldolgozasra, amely 
alapvetben szukseges a szervezet iranyitasa es ellenbrizbetbsege szempontjabol, 

• az informacib, es az azt aramoltato kommunikacios csatomak es eszkbzbk egymast 
kiegeszitb tenyezok, barmelyikben meglevb gyengeseg vagy bianyossag negativan bat a 
masik minbsegere. 

A Muzeum az informacios bnrendelkezesi jogrbl es az informacioszabadsagrol szolo 
2011. evi CXll . Tbrveny (tovabbiakban: adatvedelmi tbrveny) foglaltak alapjan kezeli a 
kbzerdeku es a szemelyes, kulonleges szemelyes adatokat. 

A Muzeum az informacios es kommunikacios rendszeret ugy alakitja ki es szabalyozza, hogy 
az alkalmas legyen objektiv modon tajekoztatast nyujtani az iranyito szerveknek es az 
egyuttmukbdb partnereknek. Masreszt biztositja, bogy a kiviilrbl erkezb informaciok, 
a megfelelb kommunikacios csatomakon at, eljussanak abboz a csoportboz, munkavallaloboz, 
aki az informaciokat basznositani tudja. 

Fontos tovabba a Muzeum altal kiadott informaciok, jelentesek, tajekoztatok formai, tartalmi 
es tecbnikai kiadasa a vezetes jovahagyasaval tbrtenbet. Kifele termeszetesen csak 
megalapozott, megbizbato, a kbltsegvetesi szerven beliil mar leellenbrzbtt, bitelesltett 
informaciok adbatok ki . A kifele iranyulo informaciokat a Muzeum igazgato vagy az altala 
megbizott szemely bagyja jova. 
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Az informaciok aramlasat a megfelelo kommunikacios eszkbzokkel megbi'zhatova kell tenni, 
mind vertikalisan, mind horizontal isan. A vezetes gondoskodik azoknak a kommunikacios 
eszkbzbknek a rendelkezesre bocsatasarol, amelyek biztositjak a szukseges 
informacioaramlast. 
A kommunikacios eszkbzbknek az a szerepe, hogy 

• a vezetes kbvetelmenyeit, a felulrol lefele iranyulo informacioaramlas reven, minden 
erintett kello idbben megismerje, es tartalmat megertse, 

• egyertelmuve tegye a vezetes kockazatkezelessel kapcsolatos elvarasait, az adott 
vezetbvel, munkatarssal szemben tamasztott konkret kbvetelmenyeket, 

• a vegrehajtasi szintrbl felfele iranyulo tajekoztatasokkal tegye lebetbve, bogy a vezetes 
megfelelb idbben ertesuljbn a vegrebajtas soran szerzett tapasztalatokrol, megalapozva 
a dbntesbozatalt, 

• a borizontalis informacioaramlas sal, az azonos szintu szervezeti egysegek, vezetbk 
kbzbs feladataik elvegzeset, kblcsbnbs informacibcserevel segitsek. 

A kommunikacios eszkbzbk kbze tartoznak a szabalyzatokon, utasi'tdsokon ki'vul a bemutatbk, 
az ismertetb elbadasok, konzultaciok, a kepzes es oktatas, a birlevelek, a basznalati utmutatbk 
stb., amelyek a batekonyabb munkavegzest segitik. 

A Muzeumnal a muzeumi informatikus feladata biztositani az altala kbzzetett adatok 
azonossagat az atadott adatokkal. A Muzeum igazgato altal kijelblt felelbs feladata biztositani, 
bogy az altala kbzzetett adatok a valosagnak megfeleljenek. Azt, bogy a kbzzetett adatok 
azonosak-e az atadott adatokkal, valamint azt, bogy a kbzzetett adatok mennyire pontosak, 
idbszeriiek stb., a kijelblt felelbs kbteles ellenbrizni. 

Fontos annak biztositasa, bogy az alkalmazottak a munkajuk vegzesebez szukseges 
informacibkboz maradektalanul es idbben bozzaferjenek. A kbltsegvetesi szerven beluli 
informacibaramlasnak alapvetb celja az, bogy a kbltsegvetesi szerv vezetese altal kituzbtt 
celok teljesitesebez a vezetes iranymutatast adjon munkatarsainak, es a vegrebajtasrbl, a 
feladatok ellatasarol a vezetes megbizbato visszajelzeseket kapjon, amelyek alapjan megtebeti 
a szukseges korrekcibs intezkedeseket. 

Ebbbl kbvetkezik, bogy a celiranyos, batekony es eredmbnyes mukbdbs csak akkor valosulhat 
meg, ba minden dolgozonak idbben rendelkezesere allnak a feladatellatasboz szamara 
szukseges informaciok. Alapvetb kbvetelmeny, bogy a kozblt informacio pontos, megbizbato, 
teljes, relevans es kbzertbetb legyen. 
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2. Iktatasi rendszer ) 

A kbltsegvetesi szervek mukbdesenek egyik fontos kbvetelmenye az irasbeliseg, 
a tevekenyseg, a feladatkiadas es a feladat elvegzesenek dokumentalasa. Ezert kiemelt szerepe 
van a kbltsegvetesi szervekbez kivulrbl, az iranyito szervektol, iizleti partnerektbl, ugyfelektbl 
erkezett, es a szervezeten belul keletkezett, az ugyintezes kulbnbbzb fazisaiban tett 
intezkedesek modjat, formajat es tartalmat rbgzitb iratok nyomon kbvetesenek. Az iratok 
kezelesenek eljarasrendjet a Muzeum igazgato iigyiratkezelesi szabalyzatban hatarozta meg, 
amely tartalmazza az iratkezelessel foglalkozok bataskbret, jogait, kbtelezettsegeit, es az 
iratoknak a szervezeten beluli litjat. 

Az ugyiratkezelesi szabalyzat reszletesen leirja, milyen eljarast kell kovetni az irat 
keletkezesetbl annak megsemmisftesig, ezert a kbvetkezb teriiletekre terjed ki: 

• az irat atvetele, erkeztetese, 
• a postabontas, 
• az irat iktatasa, 
• az irat intezese, , 
• az irat tovabbitasa, 
• az irat elhelyezese az irattarba, irattari kezeles, 
• az irat selejtezese, megsemmisitese. 

3. Hianyossagok, integritast sertb esemenyek, korrupcio jelentese 

A Muzeum vezetese kialakitotta az integritas sertb esemenyek kezelesevel kapcsolatos 
eljarasrendjet a szervezeti integritast sertb esemenyek kezelesenek szabalyzataban. 
Az integritas sertb esemenyek kezelesevel kapcsolatos eljarasrend kialakitasanak altalanos 
celja, hogy a tbrvenyekben, rendeletekben, valamint a belsb szabalyzatokban meghatarozott 
elbirasok megsertese eseten 

• a hibak, bianyossagok, tevedesek korrigalasa, 
• a felelbsseg megallapitasa, 
• az intezkedesek megbozatala es vegrebajtasa 

egyseges elvek, elbirasok alapjan tbrtenjen, tovabba, bogy bozzajaruljon az elbirasok 
megszegesenek, az integritast sertb esemenyek kialakulasanak megakadalyozasaboz. 
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VI. 

MONITORING 

1. Monitoring celja 

A koltsegvetesi szerv vezetoje kbteles olyan monitoring rendszert mukbdtetni, mely lehetove 
teszi a szervezet tevekenysegenek, a celok megvalositasanak nyomon kbveteset. A monitoring 
rendszer alapjan a Muzeum valamennyi tevekenysegenek minden szakasza ertekelheto, 
es megfelelb jelzest ad a szukseges intezkedesek megbozatalara. 

A monitoring rendszer alapja az elszamoltatbatbsag, az atlatbatbsag es a felelbsseg. 
Az elszamoltathatosag azt jelenti, bogy a vezetb vagy a munkatars felelbs a tevekenysegeert, 
azaz a rabizott eszkbzbk es forrasok felbasznalasaert. 

A felelbsseg tartalma az, bogy a vezetb vagy a munkatars kbteles egy megbatarozott feladatot 
az elbirt kbvetelmenyeknek megfelelben ellatni. 

Az atlatbatbsag (transzparencia) az egyik feltetele annak, bogy a felelbsbk tevekenysegukert, 
dbnteseikert elszamoltatbatok es felelbssegre vonbatok legyenek, a eel elerese erdekeben 
folytatott tevekenysegekrbl, folyamatokrbl, rendszeres, vagy idbkbzbnkenti tajekoztatast kell 
adni. 

A monitoring rendszerrel szemben altalanos kbvetelmeny, bogy az legyen alkalmas: 

• a belsb kontroUok - beleertve a FEUVE rendszert is - miikbdeserbl megfelelb, 
intezkedesekre alkalmas, folyamatos informaciok biztositasara, 

• a kulbnbbzb tevekenysegi kbrbk kapcsolodasi pontjain elbirtak betartasanak 
figyelemmel kiseresere, 

• a tevekenysegekben meglevb kockazatok jelentkezesenek eszlelesere, es merseklesiikre, 
megsziintetesiikre vonatkozo javaslatok megtetelere, 

• a belsb ellenbrzes ellenbrzesi lapasztalatai basznosftasanak ertekelesere. 

2. A szervezeti celok megvalositasanak monitoringja 

A Muzeum folyamatait figyelemmel kiseri annak erdekeben, hogy igazolja a folyamatok 
(vegrehajtasi modszerek es azok batekony alkalmazasanak) kepesseget a tervezett eredmenyek 
eleresere. Amennyiben hatekonysaguk, alkalmassaguk romlana, idbben beavatkozik a 
megfelelb allapot visszaallitasa erdekeben. 
A monitoringnak biztositania kell, hogy az ellenbrzesi megallapftasokat es javaslatokat 
megfelelben hasznositsak, es azonnal tegyek meg azok alapjan a szukseges intezkedeseket. 
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1, 

A belso kontroUrendszerek monitoringja rutintevekenysegek, kiilbn ertekelesek, vagy e ketto 
kombinacioja reven valosul meg, oly modon, hogy 

• a folyamatos monitoring tevekenysegek kiterjednek az bsszes kontrollelemre, es 
magukban foglaljak a szabalyellenes, etikatlan, gazdasagtalan tevekenysegek 
megakadalyozasara letrebozott, de nem batekony, es nem kellben eredmenyes belsb 
kontrollrendszerrel szembeni fellepest. 

• a kulbn ertekelesek gyakorisaga es terjedelme elsbsorban a kockazatok ertekelesetbl, es 
a folyamatos monitoring eljarasok eredmenyessegetbl fugg. A belsb kontroll 
bianyossagait a vezetes megfelelb szintjere kell jelenteni, bogy ezaltal biztositani 
lebessen, bogy a belsb kontrolleljarasok teljesitik a megcelzott eredmenyeket, az 
elbzetesen megbatarozott modszerek es eljarasok alapjan. 

• a specifikus kulbn ertekelesek a belsb kontroUrendszer eredmenyes segenek 
kiertekelesere iranyulnak, es celjuk biztositani, bogy a belsb kontroll, az elbre 
megbatarozott mbdszerekkel es eljarasokkal, elerje a kivant eredmenyeket. 

A monitoring rendszer resze a dokumentumok es a folyamatok felulvizsgalata es a kiilsb es 
belsb ellenbrzesek. A monitoring rendszer lebetbve teszi a nem elbfrasszeru tevekenyseg 
mielbbbi feltarasat, a korrekcios intezkedesek kellb idbben valb megbozatalat. 

A belsb kontroUrendszer egy reszet vagy egeszet evente felul kell vizsgalni, igy biztositva a 
naprakeszseget. 

3. Mutatoszamok megvalbsulasanak folyamatos monitoringja, ertekelese, felulvizsgalata 

A Muzeum vezetese altal kituzbtt celok elereset szolgalb feladatok teljesitesenek meresbre 
kidolgozott mutatbszamok, a tevekenyseg soran kulbnbbzb iranyban es mertekben valtoznak. 

A vezetesnek folyamatosan latnia kell, bogy a teljesitmenyek a szandekaiknak megfelelben, 
vagy attol elterb modon alakulnak. Ezert folyamatosan kontroUalniuk kell, bogy a kituzbtt 
celok teljesitese bol tart, a teljesites mereset biztosito mutatbszamok megfelelbek-e a 
teljesitmenykbvetelmenyek megbatarozasara, meresere, ertekelesere. 
A mutatbszamok ertekeleset a Muzeum vezetese evente elvegzi. 

Minden folyamat valamilyen, a vezetes altal megbatarozott modon kapcsolbdik a kbltsegvetesi 
szerv strategiai es szervezeti celjaiboz. A folyamatokban megbatarozott reszfeladatok 
megvalbsitasat a folyamatokba beepitett teljesitmenymutatbk reven lehet memi. 
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Ennek erdekeben folyamatosan 

• monitorozni kell a kulso es belso kbmyezetet annak erdekeben, hogy idoben eszlelbetbk 
legyenek azok a jelek, amelyek a szervezeti celok es kontroUok ujraertekelesenek a 
sziiksegesseget jelzik, 

• a teljesi'tmenyt a celok fiiggvenyeben kell monitorozni, es az indikatorokat is azok 
szerint kell megbatarozni, 

• a szervezeti celok alapjaul szolgalo feltetelezeseket rendszeresen feliil kell vizsgalni, 
• amennyiben kideriilnek a jelentesek keszitesenek bianyossagai, vagy ba a celok 

megvaltoznak, a szukseges informaciok kbret, illetve a kapcsolodo informacios 
rendszereket is feliil kell vizsgalni; 

• a nyomon kovetesbez olyan folyamatokat kell bevezetni es vegrebajtani, amelyekkel 
biztositani lebet, bogy a vegrehajtott valtoztatasok megfeleloek legyenek, 

• a szervezet vezetesenek rendszeresen ujra kell ertekelnie a szervezeti kontroUok 
batekonysagat, es kommunikalnia kell az ertekeles eredmenyet a kontroUok felelosei 
fele. 

Ennek megfelelben a Muzeum folyamatosan gyujti, es figyelemmel kiseri mindazokat az 
adatokat, melyek jellemzik folyamatait es teljesftesuket, es ezen adatok alapjan elemzi es 
fejleszti folyamatait. Az adatokat evente elemezzuk, majd az eredmenyeket felbasznaljuk 
folyamataink fejlesztesebez (a belyesbitb es a megelbzb tevekenysegek folytatasaval, illetve 
celok kituzesevel). 

Az adatelemzes az alabbiakat foglalja magaba; 
• az eves rendezveny szamokat, 
• latogatbk szamat, 
• jogszabaly altal elbirt adatokat. 

A monitorozast idbszakonkent el lebet vegezni elbre kiadott, megfelelben celiranyos 
kerdeseket tartalmazo, bnertekelesre alkalmas kerdbivek (bnellenbrzesi kerdeslistak) 
kialakitasaval. Az bnertekeiesek egyreszt valaszt adnak arra, bogy a valaszadbk valoban 
ertik-e a celokat, masreszt jelzik, bogy azokkal kepesek-e azonosulni, tevekenysegiiket az 
elvart teljesitmenybez viszonyitva memi, ertekelni, tovabba aktivizalbatjak a resztvevbket 
sajat tapasztalataik felhasznalasaval, a nagyobb teljesitmeny eleresehez szukseges javaslatok 
megfogalmazasara. 

A mutatoszamok a celok teljesitesenek statuszat (aktualis helyzetet) jelzik, a pozitiv vagy 

negativ elteres felbivja a figyelmet az adott teruleten szukseges valtoztatasra. 
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Az elteresek okait fel kell tami, es negativ elteres eseten meg kell hozni azokat az 
intezkedeseket, amelyek alkalmasak a kivalto okok megsziintetesere vagy merseklesere. 
Ahhoz, hogy az indikatorertekektol valo elteresek okai felderithetok legyenek az indikatorokat 
egyertelmuen, vilagosan, es lehetoseg szerint meresre alkalmas modon kell megbatarozni. 
A szamszerusltbeto teljesitmenykbvetelmenyeknel az elteresek merteke megfelelben 
azonosftbato, es abszolut szammal, vagy szazalekban, illetve fajlagos mutatoval egyertelmuen 
kimutatbato. 

A belsb kontroUrendszer mukbdesenek monitoringjat tamogatja a belsb ellenbrzes, amelynek 
kiemelt feladata 

• a belsb kontroll keretrendszer bevezetesenek tamogatasa, fejlesztesenek segitese, 
• a kockazatkezelessel kapcsolatos tanacsadas, a kulcsfontossagu kockazatok kezelesenek 

felulvizsgalata, 

• a kockazatokra adott valaszlepesek megkbnnyitese, a kockazatkezelesi jelentesek 
ertekelese, es 

• bizonyossag nyujtasa arrol, bogy a belsb kontroUrendszer miikbdese a celnak megfelelb. 

4. A belsb kontroll ertekelese 

A Muzeum vezetesenek folyamatosan nyomon kell kbvetnie belsb kontrollrendszeret, bogy a 
celjai eleresenek megfelelb modositasokboz szukseges intezkedeseket megtebesse. 
A kontroUok folyamatos nyomon kbvetese mellett szukseges, bogy evente legalabb egyszer 
atfogoan ertekelje, bogy a kontroUrendszer megfelel-e a vele szemben tamasztott 
kbvetelmenyeknek, es megfelelb alapot nyujt-e a jogszabalyok altal elbirt beszamolok objektiv 
bsszeallitasaboz. 

A Muzeum belsb kontroUrendszerenek legalabb evenkenti felulvizsgalatat es ertekeleset 
evente elvegzi a vezetbsegi atvizsgalas kereteben, bnertekeles, illetve - amennyiben a 
rendelkezesre alio forrasok lebetbve teszik ~, kiilsb ertekelb bevonasanak segitsegevel. 

A kbltsegvetesi szerv vezetbje gondoskodik a Belsb kontroUrendszer evenkenti 
feliilvizsgalatanak megszervezeserbl, elvegzeserbl, a tapasztalatoknak es javaslatoknak, 
valamint az intezkedesek eredmenyeinek bsszefoglalasarol, amelyre a kbltsegvetesi szerv 
vezetbje a nyilatkozat, a jelentes kiadasakor megalapozottan tamaszkodbat. 

A monitoring rendszer kereteben a kbltsegvetesi szerv vezetbje evente nyilatkozatot tesz a 

Belsb kontroUrendszer batekony mukbdteteserbl, fejlesztesi lebetbsegeirbl. 
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A Muzeum vezetese intezkedik a belso ellenorzes, illetve egyeb belso vagy kulso vizsgalat 
altal feltart, a Belso kontroUrendszert erinto bibak kijavi'tasarol, a szukseges intezkedesek 
azonnali megtetelerol. 

A belso es kiilso jelentesekben tett megallapi'tasok, javaslatok basznosulasarol, illetve azok 
vegrehajtasanak nyomon koveteserol nyilvantartast kell vezetni. A vegrehajtott intezkedesek 
mellett a vegre nem bajtott intezkedesek okat is fel kell tuntetni. A nyilvantartast a Muzeum 
igazgatoja kiseri figyelemmel. 
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VII . 

AZ E L L E N O R Z E S I NYOMVONAL 

Az elso szintu penzugyi iranyitasi es ellenorzesi feladatok a F E U V E rendszereben 

Az elso szintu penzugyi iranyitasi es ellenorzesi feladatok magukban foglaljak: 
• a penzugyi dontesek dokumentumainak elkesziteset (ideertve a kbltsegvetesi tervezes, a 

kbtelezettsegvallalasok, a szerzbdesek, a kifizetesek, a szabalytalansag miatti 
visszafizettetesek dokumentumait is), 

• az elbzetes es utolagos penzugyi ellenbrzest, a penzugyi dbntesek szabalyszerusegi es 
szabalyozottsag szempontbol tbrtenb jovabagyasat, illetve ellenjegyzeset, 

• a gazdasagi esemenyek elszamolasat (a batalyos jogszabalyoknak megfelelb 
kbnyvvezetes es beszamolas). 

Az elsb szintu penzugyi iranyitasi es ellenbrzesi rendszemek biztositania kell, bogy 
• a Muzeum valamennyi, gazdalkodassal kapcsolatos tevekenysege es celja 

osszbangban legyen a szabalyszeruseg, szabalyozottsag es megbizbato gazdalkodas 
elveivel, 

• az eszkbzbkkel es forrasokkal valo gazdalkodasban ne keriiljbn sor pazarlasra, 
visszaelesre, rendeltetesellenes felbasznalasra, 

• megfelelb, pontos es naprakesz informaciok alljanak rendelkezesre a Muzeum 
gazdalkodas aval kapcsolatosan, 

• a folyamatba epitett, elbzetes es utblagos vezetbi ellenbrzes harmonizacibjara es 
bsszebangolasara vonatkozb iranyelvek vegrebajtasra keruljenek, 

• a rendelkezesre allb eszkbzbk es forrasok a szabalyszeruseg, szabalyozottsag es 
megbizbatb gazdalkodas elveivel osszbangban keriiljenek felbasznalasra. 

A F E U V E rendszereben alkalmazott fogalmak, valamint megvalositasukkal, 
mukodesiikkel kapcsolatos feladatok, eljaras rendek 

A Muzeum igazgato kbteles olyan szabalyzatokat kiadni, folyamatokat kialakitani es 
mukbdtetni a szervezeten beliil, amelyek biztositjak a rendelkezesre alio forrasok szabalyszeru, 
szabalyozott, gazdasagos, batekony es eredmenyes felbasznalasat. 
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Szabalyossag 

A szabalyossag azt jelenti, bogy az adott kbltsegvetesi szerv vagy szervezeti egysege 
mukodese, tevekenysege megfelel-e a vonatkozo szabalyoknak, elbirasoknak. 

Az elsb szintu penzugyi es ellenbrzesi feladatok ellatasa soran a Muzeum igazgato feladata, 
hogy a Muzeum dolgozoi szamara biztosftsa 

• a batalyos kbzponti jogszabalyok, es mas kbtelezb szabalyozasok megismerbetbseget, 
• a belsb szabalyokboz valb bozzaferbst. 

A szabalyossag erdekeben a kbvetkezb eljarasokat kell lefolytatni: 
Gondoskodni kell a Miizeumot kbzvetlenul erintb, a mindennapi tevekenysegben alkalmazni 
szukseges valamennyi kbzponti jogszabaly, elbiras, ajanlas bozzaferbetbsegerbl. 
A kbzponti jogszabalyok megfelelb alkalmazasa erdekeben biztositani kell az adott teruleten 
dolgozok szamara a tovabbkepzesen, ertekezleten, konzultacibn valo reszvetelt, illetve egyeb 
szakmai anyagok, pi.: szakkbnyvek, segedletek beszerzeset, illetve az intemetes bonlapokboz 
valb hozzaferest. 

A belsb szabalyzatok kezelesenek ugy kell tbrtennie, bogy az erintettek szamara kbnnyen 
bozzaferbetb legyen. A belsb szabalyzatok kiadasakor, a regi szabalyozasok felulvizsgalatakor 
az erintett dolgozbkat reszletesen tajekoztatni kell az uj vegleges szabalyokrbl. 

A kbzponti elbirasok es a belyi szabalyok betartasat, azaz a szabalyossagot a kbvetkezb 
eszkbzbkkel kell biztositani: 

• elbzetes vezetbi ellenbrzessel, 
• egymasra epulb, egymast ellenorzb folyamatok rendszerbvel, 
• utblagos vezetbi ellenbrzessel, 
• fuggetlen belsb ellenbrzessel. 

A szabalyossag teruleten az elbzetes vezetbi ellenbrzes legfontosabb eszkbze a teruleten 
dolgozok, illetve a folyamatgazdak szabalyozottsagi ismereteinek megismerese megbeszeles, 
beszamoltatas stb. utjan. 
A folyamatba epitett ellenbrzes legfontosabb eszkbze a szabalyossag tekinteteben az, bogy a 
szabalyok kialakitasanal Ugyelnek arra, bogy adott tevekenyseg tbbb reszfolyamatbol, 
feladatbbl alljon, s a folyamatokat, feladatokat ne ugyanaz a szemely lassa el, s az adott 
feladatot ellato szemelynek kbtelezb legyen az elbzb feladat elvegzesenek ellenbrzese is. 
Az utolagos vezetbi ellenbrzes eszkbze a szabalyossag vonatkozasaban leginkabb a 
szabalyzatban foglaltak betartasanak ellenbrzese beszamoltatassal, dokumentumok 
attekintesevel, megbeszelessel stb. 
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A fuggetlen belsb ellenbrzes a szabalyossag vonatkozasaban a nagyobb kockazatot kepviselb 
teruleteken gyakrabban ellenbrzi a szabalyzatok betartasat. 

Szabalyozottsag 

A szabalyozottsag azt jelenti, bogy a Muzeum mukodese, tevekenysege, illetve valamely 
tevekenysegi folyamata, reszfolyamata, alaptevekenysegi kbrebe tartozo szakfeladata 
megfelelben szabalyozott-e, a rbgzitett szabalyok megfelelnek-e a batalyos jogszabalyoknak, 
elbirasoknak, egyeb vezetbi rendelkezeseknek. 

Az elsb szintu penziigyi es ellenbrzesi feladatok ellatasa soran a Muzeum igazgatb feladata az, 
bogy gondoskodjon arrol, bogy a Muzeum 

• mindig a batalyos jogszabalyoknak, elbirasoknak figyelembevetelevel lassa el belsb 
szabalyozasi feladatait, ezekrbl a kbzponti szabalyokrbl tajekozott legyen, 

• a batalyos jogszabalyok alapjan kbtelezben elbirt belsb szabalyozasi kbvetelmenyeknek 
eleget tegyen, gondoskodjon a kialakitott belsb szabalyok megismerteteserbl, 

• a belsb szabalyozasnal figyelembe vetelre keruljenek a fenntartb altal megbatarozott 
utmutatasok, celkituzesek is. 

• a Muzeum belyi sajatossagait is figyelembe veve a szabalyozandb teruletek feltarasra 
keruljenek, a szabalyzatok elkeszitese soran ennek megfelelben keszitsek el a 
vonatkozb szabalyzatokat. 

A szabalyozottsag erdekeben a Muzeum igazgatbnak meg kell batarozni azokat a teriileteket, 
mely teruletek szabalyozasarbl kell gondoskodni a kbtelezb kbzponti elbirasok miatt. 

A belsb szabalyozas elbtt, vagy azok felulvizsgalatakor elbzetes konzultaciot kell folytatni a 
teruleten dolgozokkal, illetve a teruletbez kapcsolodb tevekenysegi folyamat 
folyamatgazdaival. 

Csak az elbzetes tajekozbdast kbvetoen lebet elkesziteni a szabalyzat tervezetet, melyet 
veglegesites elbtt ismet meg kell beszelni az erintett dolgozbkkal, illetve folyamatgazdakkal. 
A szabalyozottsag megfelelb minbsege erdekeben a szabalyozottsagot jogszabalyi valtozas 
vagy szervezeti mbdosulas eseten feliil kell vizsgalni. 

A felulvizsgalatnal figyelembe kell venni a munkafolyamatba epitett vezetbi ellenbrzes 
tapasztalatait, a fuggetlen belsb ellenbrzes megallapltasait, valamint a felugyeleti, illetve 
egyeb kiilsb ellenbrzes eszreveteleit is. 
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Gazdasagossag 

A gazdasagossag egy adott tevekenyseg ellatasahoz felbasznalt eroforrasok koltsegenek 
optimalizalasat jelenti a megfelelo minoseg biztositasa mellett. 
Az elso szintu penzugyi es ellenorzesi feladatok ellatasa soran a Muzeum igazgato feladata, 
bogy a feladatai ellatasara szolgalo beveteli es kiadasi eloiranyzatokkal, a letszam-
eloiranyzattal, valamint a rendelkezesre alio vagyonnal ugy gazdalkodjon, bogy figyelembe 
vegye a gazdasagossag kbvetelmenyeit. A gazdasagossag kbvetelmenye az, hogy adott feladat, 
tevekenyseg ellatasahoz felbasznalt eroforrasok kbltsegei - a minoseg fenntartasa mellett -
optimalizalva legyenek. 
A gazdasagossag biztositasa erdekeben a Muzeum igazgatbnak az alabbi feladatokat kell 
elvegezni es az alabbi eljaras rendet kialakitani: 

Gazdasagossagi szamitasokat kell vegezni 
• a beveteli es kiadasi elbiranyzatok es azok felbasznalasa vonatkozasaban, mivel nem 

tekintbetb gazdasagosnak a kiadasi elbiranyzatok felbasznalasa akkor, ba nem veszik 
figyelembe, bogy mikor, bol lebet a legkedvezbbb aron megszerezni a mukodeshez, 
feladatellatasboz sziikseges eszkbzbket, keszleteket, vasarolt szoigaltatasokat. 

• a letszam-elbiranyzatok felbasznalasa tekinteteben, mivel a letszam elbiranyzatok 
felbasznalasa akkor gazdasagos, ba a belyi kbrulmenyek figyelembe vetelevel a letszam 
szuksegletet a legkevesebb kbltseggel oldjak meg. 

• a vagyongazdalkodas soran fontos a gazdasagossag! szamitas, mert ki kell szamitani, 
bogy adott feladat ellatasat bogyan lebetne a meglevb vagyonnal ugy ellatni, bogy az a 
legkevesebb kbltseggel jarj on. 

Hatekonysdg i 

A batekonysag egy adott tevekenyseg sordn elballitott termekek, szolgaltatasok es egyeb 
eredmenyek, valamint az elbalb'tasukboz felbasznalt forrasok kbzbtti kapcsolat. 
Az elsb szintu penzugyi es ellenbrzesi feladatok ellatasa soran a Muzeum igazgatb feladata 
ugy gazdalkodni, bogy figyelembe vegye a batekonysag kbvetelmenyeit. 
A batekonysag kbvetelmenyeinek ervenyesulnie kell a beveteli es kiadasi elbiranyzatokkal, a 
letszam-elbiranyzattal, valamint a rendelkezesre alio vagyonnal valo gazdalkodas soran. 
A batekonysag kovetelmenye, bogy adott feladat, tevekenyseg soran az ellatott feladat, 
nyujtott szolgaltatas, valamint ezek elvegzesebez felbasznalt forrasok kbzbtti kapcsolat 
megfelelb legyen. 
A tevekenyseg akkor batekony, ba a Muzeum a lebetb legkevesebb targyi es munkaerb 
felhasznalasaval a lebetb legtbbb, es legjobb minbsegu feladatellatast vegez. 
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A hatekonysag biztositasa erdekeben batekonysagi szamitasokat kell vegezni a Muzeum 
igazgatbnak 

• a beveteli es kiadasi eloiranyzatok es azok felbasznalasa vonatkozasaban, vizsgalni kell, 
bogy a teljesftett feladatellatas, illetve szolgaltatasnyujtas bogyan viszonyul az 
elvarasokboz mennyisegben es minosegben. Vizsgalni kell, bogy a legjobb minbsegu 
feladatellatas, illetve szolgaltatasnyujtas erdekeben bogyan lebet a legkevesebb targyi 
eszkbzt igenybe venni, a legkevesebb keszletbeszerzesi kiadast teljesiteni, es a 
legkevesebb vasarolt szolgaltatast igenybe venni. 

• a letszam-elbiranyzatok felbasznalasa tekinteteben vizsgalni kell, bogy a letszam-
elbiranyzatok felbasznalasa milyen batassal van a nyujtott szolgaltatasok mennyisegere, 
annak lehetseges igenybevetelere, valamint a letszam felbasznalasa bogyan bat a 
szolgaltatast igenybevevbkre. 

A Muzeumnak vizsgalnia kell, bogy a minbseg javitasa, vagy legalabb is szinten tartasa 
mellett, minel tbbb feladatot bogyan tud a legkevesebb letszam, illetve szemelyi juttatas 
elbiranyzat igenybevetelevel ellatni. 

A vagyongazdalkodas soran a batekonysagi vizsgalat arra terjed ki, bogy a rendelkezesre alio 
vagyon megfelelben kibasznalt-e. A feladatellatasboz nem szukseges, illetve a nem 
megfelelben basznositott vagyon nem eredmenyezi a kbltsegvetesi szerv batekony mukbdeset. 

Eredmenyesseg 

Eredmenyesseg egy adott tevekenyseg celjai megvalositasanak merteke, a tevekenyseg 
szandekolt es tenyleges batasa kbzbtti kapcsolat. 
Az elsb szintu penzugyi es ellenbrzesi feladatok ellatasa soran a Muzeum igazgato feladata, 
bogy a gazdalkodas soran vegye figyelembe az eredmenyesseg elveit, kbvetelmenyeit. 

Az eredmenyesseg elveinek ervenyesulnie kell kiadasi elbiranyzatok, a letszam-elbiranyzat 
felbasznalasa, valamint a rendelkezesre alio vagyonnal valo gazdalkodas soran. 
Az eredmenyesseg a Muzeum tevekenysege, nyujtott szolgaltatasa megvalositasanak merteke, 
azaz a feladatellatas tervezett es tenyleges teljesitese kbzbtti kapcsolat. 
Az eredmenyesseg azt mutatja, bogy a Muzeum mukodese, feladatellatasa, 
szolgaltatasnyujtasa eleri-e a celjat, s ba elerte, ott milyen batast valtott ki . 

A Muzeum adott tevekenysege, feladatellatasa, szolgaltatasnyujtasa akkor eredmenyes, ba azt 
az erdekeltek tenylegesen igenybe vettek, s azzal elegedettek. 
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1. Az ellenorzesi nyomvonal fogalma i 

Az Avr. rendelkezesei szerint az ellenorzesi nyomvonal a kbltsegvetesi szerv vegrehajtasi, 
penzugyi lebonyolitasi es ellenorzesi folyamatainak szbveges, vagy tablazatba foglalt, vagy 
folyamatabrakkal szemlbltetett leirasa. 

2. A koltsegvetesi szerv vezetdjenek kbtelezettsege az ellenorzesi nyomvonal kialakitasa 
sor^n 

A Muzeum igazgato kbteles elkesziteni a kbltsegvetesi szerv ellenorzesi nyomvonalat, amely a 
kbltsegvetesi szerv tervezesi, penzugyi lebonyolitasi es ellenorzesi folyamatainak szbveges, 
tablazatba foglalt leirasa. 

3. Az ellenbrzesi nyomvonal jelentosege a kbltsegvetesi szerv miikbdeseben 

Az ellenorzesi nyomvonal a folyamatokra vonatkozo egyes tevekenysegeket, a tevekenysegek 
jogi alapjat, felelbset, ellenbrzeset, nyomon kbveteset, a kapcsolodo dokumentumokat bleli fel: 

- a Muzeum mukbdesenek, egyes tevekenysegeinek egymasra epulb eljarasrendjeit 
egyseges folyamatkent mutatja, teljes egeszeben tartalmazza az ellenbrzesi pontok 
(tipusok) bsszesseget, 

- kialakitasaval a Miizeumra jellemzb valamennyi tevekenyseg, valamennyi „szereplb", 

funkcio egyuttes koordinalasara keriil sor, 

- valamennyi resztvevb szamara frott es atlatbato formaban valik (kbvetendb eljaraskent) 
feladatta az eljarasok es modszerek betartasa, mikbzben a referenciak, 
dokumentumtfpusok es maguk az eljarasok is standardizaltakka valnak, 

- megmutatja a szervezet folyamatba epitett ellenbrzesi rendszerenek bianyossagait, igy 
felgyorsitja a penzugyi iranyitas folyamatainak megfelelb atalakftasat, es a miikbdtetes 
szinvonalanak, a nyujtott szolgaltatasok erteknbvekedeset segiti elb. 

4. Az ellenbrzesi nyomvonal jelentbsege a felelbssegi szintek teruleten 

Az ellenbrzesi nyomvonal egy standardot jelent, eljarasok egyiitteset, amelyek alapjan 
meghatarozhatok valamennyi folyamatban a felelbsbk, az ellenbrzesi pontok. Az ellenbrzesi 
nyomvonal segitsegevel kbnnyen es gyorsan azonosithato a bibas mukbdes, a bozza tartozb 
felelbs. Az ellenbrzesi nyomvonal megmutatja, bogy a teljes folyamat minbsege az egyes 
resztevekenysegekert felelbs kbzremiikbdbkbn is mulik. 
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5. Az ellenorzesi nyomvonal jelentosege a szervezeten beluli egyuttmukbdes erbsitese 
teruleten 

A kulonbbzo szervezeti egysegek, munkatarsak kapcsolataban nagyobb rugalmassag, jobb 
egyiittmukbdes, koordinacio varhato az ellenorzesi nyomvonal kialakitasatol. 

Az ellenorzesi nyomvonal a teljes feladateHatasara kiterjed, vagyis a miikbdtetes jobbitasanak 
fontos eszkbze. 

6. Az ellenbrzesi nyomvonal jelentbsege a szervezeti mukbdes teruleten 

A megbizbato ellenorzesi nyomvonal kialakitasanak jelentosege abban all, bogy segitsegevel 
felterkepezbeto a szervezet bsszes folyamataban rejlo mukbdesi kockazat. 

A bibasan kialakitott ellenorzesi nyomvonal gatolhatja a Muzeum folyamatainak pontos 
ismeretet, igy a miikbdteteset. Az ellenorzesi pontok elegtelensege vagy az atfedesek 
kialakulasa mukbdesi zavarokboz vezetbet. 

7. Az ellenbrzesi nyomvonal elkeszitese 

Az ellenorzesi nyomvonal keszitesenek kbtelezettsege felbleli a kbltsegvetesi szerv 
tevekenyseget jellemzb bsszes folyamatot. 

A kbltsegvetesi szerv mukbdesi folyamatai a szervezet celkituzeseinek elerese erdekeben 
kerulnek kialakitasra es ennek (a mukbdesi folyamatoknak) megfelelben kell a kbltsegvetesi 
szervet mukbdtetni. 

Az ellenbrzesi nyomvonalat ezekbez a mukbdesi folyamatokboz (gazdasagi esemenyekbez) 
kell bozzarendelni. 

A megfelelb iranyitasi szinteken folyo szabalyozott tevekenysegek reszletes informaciokat 
nyujtanak az egyes, a Muzeum tevekenysegere vonatkozo esemenyekrol, miiveletekrbl, a 
miiveletekben resztvevbkrbl, a felelbssegeikrbl, a penziigyi tranzakciokrbl, a folyamatot kiserb 
dokumentumokrol. 

A szabalyszeruen vezetett es dokumentalt folyamatok megmutatjak a muvelettel kapcsolatos 
informaciokat, a miivelet idbpontjat, a feladat ellatasanak modjat, az alatamaszto (beerkezb es 
kimenb) dokumentumokat. 

A mukbdesi folyamatok pontos es teljes kbrii megbatarozasa, a szabalyzatokban valb rbgzltese 
a Muzeum igazgato felelbssege es kbtelezettsege. 
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8. Az egyes esemenyekkel kapcsolatos ellenorzesi nyomvonal kialakitasanak gyakorlati 
megvalositasa 

A Muzeum gazdalkodasanak, miikodesi sajatossagainak figyelembe vetelevel szukseges az 
ellenorzesi nyomvonalat kialakitani. Rendszeres idokbzbnkent a mar ervenyben levo 
ellenorzesi nyomvonalakat feliil kell vizsgalni, folyamatosan aktualizalni kell. 

Az ellenorzesi nyomvonal felulvizsgalataert es folyamatos aktualizalasaert felelos: a Muzeum 
igazgato. 

Az ellenorzesi nyomvonal kialakitasanak elsb lepese a folyamatok es folyamatgazdak 
azonositasa. 

A Muzeum miikodesi folyamatait a fbfolyamatok menten kell csoportositani, majd a 
fb folyamatokat reszfolyamatokka kell bontani. 
A miikodesi folyamatok szabalyozottsagara lehet alapozni az ellenbrzesi pontok, nyomvonalak 
elkesziteset. 
Az ellenbrzesi nyomvonal kialakitasanak feladatat tamogatjak a Muzeum rendelkezesere alio 
belsb szabalyzatok, dokumentacibk, egyeb informaciok, a lezart ellenbrzesekkel kapcsolatos 
jelentesekben tett megallapitasok, javaslatok, illetve az elkeszitett intezkedesi tervek 
felbasznalasa. 
Az ellenbrzesi nyomvonal kialakitasa soran kiilbnfele ellenbrzesi pontokat kell beiktatni. 

Az ellenbrzesi pontok megbatarozasa es mukbdtetese, aimak minbsege, a FEUVE erbssegeit, 
illetve gyengesegeit mutatja meg. 

Az ellenbrzesi pontok lehetnek. 

- vezetbi ellenbrzesi pontok 

- szervezeti ellenbrzesi pontok 

- jovabagyasi ellenbrzesi pontok 

- mukbdesi ellenbrzesi pontok 

- hozzaferesi ellenbrzesi pontok 

- megszakitasi ellenbrzesi pontok 

A Muzeum ellenbrzesi nyomvonalanak kialakitasakor a kbltsegvetesi szervre vonatkozo 
legjellemzbbb folyamat az elsodleges szempont. A folyamat megbatarozasa alapjan keriil sor a 
Muzeum ellenbrzesi nyomvonalanak tablazatba (tablarendszerbe) tbrtenb foglalasara. 
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10. Az ellenorzesi nyomvonal naprakeszen tartasa \ ) 

A Muzeum mukodesere szamos kulso es belso tenyezo hat, amelyek szinte allando 
valtozasban vannak, ezekbez a valtozasokboz a vezetesnek folyamatosan alkalmazkodnia kell. 
Ennek megfelelben a vezetesnek, a feladatvaltozasra is figyelemmel, naprakeszen kell 
modosftania belsb szabalyzatait, folyamatleirasait, bogy a megfeleles kbvetelmenyeinek eleget 
tehessen. A belsb szabalyzatok, folyamatleirasok valtozasaval bsszhangban szukseges az 
ellenbrzesi nyomvonalak realis idotartamon beluli modositasa, korszeriisitese, amelyet a 
folyamatgazdaknak kell elvegezniiik. 

Zaro rendelkezes 

Jelen szabalyzat 2017. december 01-jen lep batalyba. 

Kaposvar, 2017. december 01. 
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