
Int6zked6si terv az Allami Szimvev6sz6k 18243 szimri ellen6rz6si jelent6sben
foglalt a Karolina Kirhdz - Rendel6int6zet fdigazgat6jrinak cimzett

int6zked6sekkel kapcsolatban

,,Intdzkedjen az SZMSZ mtidositdsa irdekiben, hogy a7 a jogszabdlyi elfilrdsokkal
Asszhangban turtalmauo o gaTdasdgi szervezet feladoloit, ds az SZMSZ-ben nevesitett
munkaki)rdkhdz tartoai feladotait ds hatdskdritket, a hatiskdrdk gtakorldstinak mddjtit"

Int6zkcd6s:
A Szervezeti 6s Mtik6d6si szab6lyzatunk m6dosit6sra keriilt 2014. 6prilis 23-6n

GYEMSZU012630-001/2014. iktat6sz6mmal, 2015. februdr l9-6n GYEMSZV001348-001i2015.,
melyet a GYEMSZI Foigazgatlja al6inis6val j6v6hag1ta. 2016. jrinius 2-iln ism6telt m6dosit6si
ig6nyiinket AegfyoOtz:s-oaztzorc. iktat6sz6mmal az Agpf T6rsdgi igazgat6ja al6ir6s6val
j6vahagya.
Az lleinrhtz:artiisr6l sz6l6 tdrv6ny vdgrehajt6sar6l sz6l6 368/2011. (XIL31.) Korm. rendelet
(tov6bbiakban: Avr.) 13. $ (t) bekezdds e) 6s g) pontjainak €rv6nyesiil6se 6rdek6ben
kezdem6nyezem a Szervezeti 6s Miikrjd6si Szabiiyzat m6dosit6silt, annak 6rdekdbet, hogy az

SZMSZ ta(alm azza a gazdas6gi szervezet feladatait, illetve az SZMSZ-ben nevesitett

munkakcirdkhdz tartoz6 feladat- 6s hat6skdrcik, valamint a hatriskcirdk gyakorl6sanak m6dj6t.
A Karolina K6rhriz -Rendel6int€zel Foigazgat6ja (tovabbiak: F6igazgat6) a j6v6ben is minden
esetben kezdem6nyezi a Karolina K6rhriz - Rendel6int6zet (tov6bbiakban: Int6zmdny) Szervezeti 6s

Miikdd6si Szab lyzatinak sziiks6g szerinti m6dosit6s6t az Avr.) 13. $ bekezd6s e) ds g) pontj6ban

foglaltak teljesit6se 6rdekdben.

I

Felcl6s:

2. ,,Intdzkedjen a jogszabdlyi elfiirdsoknak meglfelelden a gazddlkotltisi jogkdrdket gtakor16

szemilyek kijetdtisinek rendjiriil szdld, valamint a lervez[ssel kapcsolatos belsd

szab dlyzal me ga I kottis drd l "

Int6zked6s:
e fOig-g"tO az Aw. 13. g (2) bekezd6s a) pontja drtel6ben kezdemdnyezi bels6 szab6lyzat

megalkotris6t, annak 6rdek6ben, hogy a miik6d6shez kapcsol6d6, a kdltsdgvetdsi szerv

eloirinyzatait terhel6 p6nztigyi kihat6ssal bir6, jogszab6lyban nem szabiiyozott k6rd6seket, igy
kiil6n6sen a tervez6ssel, gazdiitkoddssal (a k6telezettsdgv6llal6s, ellenjegyz6s, teljesit6s igazol6sa,

6rvdnyesit6s, utalv6nyoziis vdgz6 szemdlyek kijeliil6s6nek rendjdvel) kapcsolatos bels6 el6ir6sokat,

fe ltdteleket az lnl6 zm6ny nel me ghatfu ozza.

Fligazgaro 6s Gazdas6gi lgazgat6
2018. okt6ber 31.Hatdrid6:

Felel6s: F6igazgat6
Hatririd6: 2018. november 30., azt k6vet6en folyamatos



3. ,,IntdTkedjen a szemezeli integritdst sirtd eseminyek kezeldsinek szobtilyozt sdrdl a
j ogsza bdlyi e lfiirds o k nak megfelel en"

Int6zked6s:
A kdlts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendszerdr6l ds bels6 ellen6rzds6r6l sz6l6 370/2011. (XII.31.)
Korm. rendelet (tovribbiakban: Bkr.) 6 $ (4) bekezddse 6rtem6ben az ellen6rzdtt id6szakon tril 2017.
m6jus 9-6n k6sziilt el a szab6lyzat, Az lntdzmdny szewezeti integritdst sdrt6 esemdnyek
kezel6s6nek eljar6srendj6r6l cimmel, iktat6sz6ma: zu483-1/2017. A F6igazgat6 a jelen
meg6llapitris, illetve az Allami Eg6szs6giigyi Etl6t6 Kdzpont fenntartdsa al6 tartoz6 kdltsdgvetdsi
szervek belsd ellen6rei r6szere tartott k6pz6s alapj6n soron kiviili ellen6rz6s lefolytat6sdt rendeli el,
tfugya: a szervezeti integritAst sdrt6 esemdnyek kezeldsdre vonatkoz6 eljariisrend kialakitrisa 6s
miikddtetdse tirgy6ban.

Felel6s: Fi5igazgat6
HatSrid6: 2018. okt6ber 31.

4. ,,Intdzkedjen a jogszabdlyi el [rdsoknak megfelelff integrdk kockdzatkezeldsi rentlszer
kial a kitris d ru is m iikddtetds dre. "

Int6zked6s:
A Bkr.) 3 $ b) bekezd6se drtem6ben az ellen6rzolt id6szakon ttl 2017. mrljus 9-6n k6sziilt el a
szab|lyzat, Az lnllzmdny integr6lt kockrlzatkezel6s6r6l sz6l6 szab|lyzata cimmel, iktat6sz6ma:
W482-112017. Az inlegrilt kockiizatkezeldsi rendszer a yezetbi inform6ci6s rendszer keret6ben
miikddik. Az lntdzminy integr6lt kockiizatkezeldsdr6l sz6l6 szabirlyzata IV. pontja atapjan
integrit6s tanecsad6t ki kell jel6lni.

Felel6s: F6igazgat6
Hatdridd: 2018. okt6ber 31.

5. ,,IntdTkedjen a jogszabdlyi el lrdsoknak megfelelfien a gaTdtttkodtisi jogkiir k
gtakorl6inak aldlrds mintdit tartalmazd nyilvdntartds naprakisz vezetisdrdl,,

Int6zked6s:
Az Avr. 60. $ (3) bekezdds 6rtelm6ben, illetve a jelen int6zked6si terv 2. pontjriban foglaltakkal
dsszhangban a gazd6lkodrisi szabilyzatban foglaltak figyelembevdtel6vel a Gazdas6gi Igazgat6
elkdsziti a gazdrilkodrisi jogk6r6k gyakorl6inak alSir6s min tdit tartalmaz6 naprak6sz nyilv6ntart6st.

6. ,,Intdzkedjen, hogt a pdnzilgyi ellenjegtz[sre ds irvinyesitdsre jogosutt szemdlyeket a
jogszabdlyi eldirdsoknak megfelel6en, a7 arra jogosult sxemdly jelbtje ki',

Int6zkcd6s:
Avr. ss $ (2)
kdvetelm6nyek
Int6zm6nyn6l a

bekezd6s a) illetve a, Avr. 53 g (4) bekezdds6ben foglaltak jogszab6lyi
6rvdnyesiil6se 6rdek6ben, a m6dositiisok kidolgoz6s6t folyamatba teszem. Az
jdv6ben Avr. 55 g (2) bekezdds a) pontj6ban foglaltak szerint a p6nziigyi

Felel6s: Gazdas6gi lgazgat6
Hatdrid6: 20 I 8. okt6ber 3 I ., azt krivet6en lolyamatos



ellenjegyzdsre jogosult szem6lyeket, az Aur. 58 $ (4) bekezd6sdben foglaltak szerint az

6rv6nyesit6sre jogosult szemdlyeket a Gazdas6gi lgazgal6 nevezi ki.

Felel6s: Gazdas6gi lgazgat6
Hatdrid6: 2018. okt6ber 31., azt k<jvet<ien folyamatos

7. ,,Intixkedjen a kdtelezettsdgvtilloldsok mds Jizetisi kdtelezettsdgek nyilvdnlarldsdnak
vexelis i rdl a j o gszabdly i e l6[rds o k n ak me gfe I e I 6e n "

Int6zked6s:
A sz6mvev6szdki javaslat jdvobeni hasznosul6sa 6rdekdben az Ahsz. 14. mell6klet II. pontjriban

foglalt nyilv6ntart6sokra vonatkoz6 elSiriisokat az Inllzm€ny marad6ktalanul figyelembe veszi, a

vizsg6lt id6szaka vonatkoz6 nyilvdntarlSsokat visszamen6leg is el\6sziti.
A Gazdasrigi lgazgat6 felveszi a kapcsolatot a haszniilt Integrrilt Ugyviteli Rendszer (CT Ecostat)

programoz6jav;l annak 6rdek6ben, hogy egyeztesse az Ahsz.-ben a kdtelezetts6gv6llallsok
nyilv6ntartiisara vonatko26 megfeleltet6sdt.
Az Intdzm6ny 6ltal haszniilt Integr6lt Ugyviteli Rendszer (CT Ecostat) Rendelds ds

K6telezetts€gviltal6s modulja az Allamh|ztartiis sz6mvitetdrtil sz,6l6 412013. (I.11.) Korm. rendelet
(tov6bbiakban Ahsz.) 14. mell6klet II. pontj6ban el6irt a kdtelezetts6gek nyilv6ntart6sifurak

vezet6sdre vonatkoz6 szabrilyoknak eleget tesz.

Fclcliis:
Hatirrid(i:

Gazdas6gi lgazgat6
20i 8. november 30., azt k6vet6en folyamatos

8. ,,Inldzkedjen a jogszabdlyi el irtisoknak megfelelfien a kt)telezfien k6uiteend6 adatok

nyilvtinossrigra hozatali rendjdnek, volamint a kdzirdekli adatok megismerisire irdnyul6
ki re I me k intizis i re n dj dn e k szab d lyoztis drd l "

Int6zkcd6s:
Az Avr. 13. S (2)
nappal elkdszitette
k6telez6en kdzz6te
2014. janu6r 1-t6l hat6lyos Int6zmdnyiinkben. 2016. janu6r 1-6n 6s 2017. janurir elsejdn a szab6lyzat

feliilvizsg6tata megtortdnt Kl48O-112017. iktat6sziimmal. A sz6mvev6sz6ki javaslat jdv6beni

hasznosulasa drdek{ben a F6tgazgato int6zkedik a kdtelez6en kiizzdteendo adatok nyilvdnoss6gra

hozatal rendjdnek, valamint a kdz6rdekii adatok megismerds6re iriinlul6 k6relmek int6z6se

rendi6nek szabrilyoz6s6r6l.

Felel6s: Foigazgat6
HatdridS: 2019. janudr 31., azt ktivet6en folyamatos

bekezd6s h) pontjanak el6ir5sa 6rtelm6ben a F6igazgat6 2013. december 31.

A kriz6rdekri adatok megismer6s6re iriinyul6 k6relmek int6z6s6nek, tovribb6 a

end6 adatok nyilv6nossiigra hozatalrtrak rendj6r6l sz6lo szabilyzatot, mely

9. ,,Intixkedjen
elkiszitisirdl"

a jogszabdlyi elfl[rdsoknak megfelelfien az adatviilelmi szabdlyzat

I nt6zked 6s:



Az Int€,zmd,ny 2014. febru6r 24. 6ta rendelkezik Adatvddelmi szabttlyzattal. A szabalyzat
feliilvizsgiilata 2017. m6jus 10-dn W509-1/2017. iktat6szrim alatt megtdrt6nt. A sz6mvev6szdki
javaslat j6v<ibeni hasznosuliisa 6rdek6ben az egdszs6gtigyi 6s hozz6juk kapcsol6d6szem6lyes adatok
kezel6s6r6l 6s v6delm6r6l sz6l6 1997.6vi XLVII. t6rv6ny 32. g (2) bekezd6s h) pontjriban foglalt
el6ir6sok 6rtelmdben az adaw6delmi szabdlyzat elk6szit6s6t folyamatba teszem.

Felel6s: F6igazgat6
Hatdrid6: 2019. januar 31., azt k6vet6en folyamatos

10. ,,Intdzkedjen ajogszabdlyi el irdsoknak meglfele16 kbzzdtdteli kdtelezettsig teljesitdsdr6t,'

Int6zkcd6s:
Az Intdzmdny honlapja 2018-ban atalakitesra keriilt. A jelenlegi honlap aktualiz6liisa folyamatosan
zajlik. A Szervezeti 6s Mrikdd6si szabiiyzat az lntdzmdny hontapjrin el6rhet6, mely tartalmazza a
szervezeti dbr6nkat is.

F6igazgat6
folyamatos

1l.,,Intdzkedjen a
kidolgozrisdra"

jogszobtilyi el6irdsoknok megfelel6 bels6 etlen6rzdsi kdTik6nyv

A2017.1anuir 18. napon feltilvizsg6lt 6s j6v6hagyott Bels6 Ellen6rzdsi K6zik6nyv 2014. november
28. napon k6sziilt el. A szdmvev6szdki javaslat jdv6beni hasznosul6sa 6rdek6ben a Bels6
Ellen6rz6si K6zik6nyw kidolgoz6s6ra ds F6igazgat6 6ltati j6vrihagy6s6ra sor keriil figyelemmel a
kdlts6gvet6si szervek bels6 kontrollrendszerrril 6s bels<i ellen6rz6sdr6l sz6l6 370/2011.6II.31.)
Korm. rendelet 17. (1) 6s (4) bekezd6sdben foglaltakra.

Int6zkcd6s:

Felel6s:
Hatiridii:

Bels6 ellen6r
2019. janu6r 31., azt k6vet6en folyamatos

12. ,,Intdxkedjen, hogy a goztltilkotfuisi jogkdrdk gltakorldsa sordn a jogszabdlyi el6irdsoknak
megfelel6en
a) az drvinyesfldst az ana jogosult szemdly vigeTTe el;
b)a kdteleTettsdgvdllaldsra a pinziigti ettenjegyzist kiivetflen keriiljdn sor;
c)a teljes[lds igazoltisdt az ata jogosult szemily vdgezze el;
d) ax, utalvdnyozris szabdlyszerfien drvinyes{telt okmdny alapjtin tdrtdnjen.,,

Int6zkcd6s:
A jelen int6zkeddsi terv 2. 6s 6. pontjriban vallalt intdzkeddsekkel dsszhangban, azokkal
piirhuzamosan a gazd6lkodrisi jogkilrdk gyakorldsa sor6n a jogszabrilyi el6ir6sok betartasat a
kdvetkezdk szerint kell eleget tenni:

o kdtelezettsdgv6llal6sra csak 6s kiz6r6lag p6nziigyi ellenjegyz6st k6vetrien keriil sor;
. teljesit6si igazol6s kiitllitisira az Avr. 57. g (4) bekezd6se szerint kertil sor;
r az 6rv6nyesit6s csak 6s k'tzir6lag az Avr. 58. $ (a) bekezdds6ben foglaltak alapjrin t6rt6nik,
o utalviinyoz6sra az Avr.59. $ (l) pont alapjrin a szab6lyszeriien drv6nyesitett okmriny alapj6n

tdrt6nik.

Felcl6s:
Hat:{ridii:



Felel6s: Foigazgat6 6s Gazdasrigi lgazgal6
Hatririd6: 2018. november 30., azt kdvet6en folyamatos

13. ,,IntiTkedjen, hogy a birleti szerzdddsek megkdtisekor a jogszabdlyi el lrdsoknak
megfelel6en rendelkeuen a szerxddd fil nyilatkozatdval arrdl, hogJt titLithatd szervezetnek

mindsiil"

Int6zkcd6s:
A nemzeti vagyonr6l sz6l6 201 1. dvi CXCVI. t6rv6ny (tovribbiakban: Nrtv.) 3. $ (2) bekezd6s6ben

el6frtakra figyelemmel a jdvdben a b6rleti szerz6d6sek megk6tdsekor, a b6rleti szerz<id6sek

megkdt6se elStt beszerzi az adott partner nyilatkozalirl ana vonatkoz6an, hogy 6tlithat6
szervezetnek min6siil-e, tov6bb6 a visszakiilddtt 6s al6irt dtl6that6srigi nyilatkozatok6l kiildn
nyilvdntartds vezet6s6re fog sor kertllni az Intdzmenynfl.

Int6zked6s:
A kdtelezettsdgv6llal6s dokumentumai (megkdtdtt visszterhes szerzrid6sek, adott megbiziisok,

megrendel6sek, vagy m6s hasonl6 visszterhes magiinjogi kdtelem. ir6sba foglaliis6t tartalmaz6

okiratok) kizrir6tag ugy k<ithetSk meg, hogy tartalmazniuk kell az Avr. 50. $ (1) bekezd6s a)-c)

pontban fogtaltakat. Szerz6dds kdt6s eset6ben a pdnziigyi ellenjegyzds el6tt az Avr' 50. $ (1)

bekezdds a)-c) pontban foglaltak teljesiildsdt ellen6rizni kell,. megrendel6sek eset6n a Gazdas6gi

Igazgato felveizi a kapcsolatot a haszn6lt Integrdlt ugyviteli Rendszer (cT Ecostat)

piogiamoz6j6val annak 6idek6ben, hogy egyeztesse az Avr. 50. g (1) bekezd6s a)-c) pontban

foglaltak kdtelezettsdgvAllaliisok (megrendel6sek) jogszabiilyokra vonatkoz6 megfeleltet6s6t.

Az Ar.. 50. $ (1u) bekezddsdben loglaltak teljesiil6se 6rdek6ben a jdv6ben a

k6telezetts{gviillalisokat megel<iz6en az lnllzmlny beszerzi az adott partner nyilatkozatat arra

vonatkoz6an, hogy 6tl6that6 szervezetnek min5siil-e.

Fe lcliis:
[Irt{ridii:

Fcl cl6s:
I Iat:iridfi:

Gazdas6gi lgazgat6
2018. november 30., azt kcivet6en folyamatos

Foigazgat6 6s Gazdas6gi lgazgat6
2018. november 30., azt kcivet6en folyamatos

14.,,Intd7kedjen, hogt a kdtelezettsigvtilldlds dokumentumai - a megkdtdtt visszterhes

szerzdddse, adott megbiTtisok, ntegrendeldsek - a jogszabdlyi elfiirdsoknak megfelelden

turtalmazztik a szakmai, milszaki teljesitds hatdridejdt, a pinziigyi teljesitds mddjtit ds

fekiteteit, a kifizetis hatdridejit, illetve a Kdrhdual szerzddd fil kipviselfjdnek
nyilatkoTatdt arra vona!koztian, hogy tithithatd szervezetnek mindsiil-"

15.,,Intdxkedjen a jogszabtilyi eldirtisoknak megifelelf kdzbeszerzdsi eljdrdsok

lefolytatdsdrdl."

Int6zked6s:
I-kOIG.r6ri szabrilyok betartasa 6rdek6ben kdtelezettsdgvdllal6s kizar6lag a kdzbeszerz6si

referens riltal adott iriisbeli nyilatkozat6val kdthet6, melyben a kcizbeszerzdsrol sz6l6 2015. 6vi

CXLIII. t6rv6ny (tov6bbiakban: Kbt.), illetve az Intdzm6ny Beszerz6si Szab6lyzata szerinti

beszerzdsi elj6r6s lefolytat6srir6t ad nyilatkozatot, sziiksdg eset6n kiils6 szakdrt6 bevoniisa is



megengedett, annak 6rdek6ben, hogy a Kbt., a vonatkoz6 jogszab6lyok, illetve bels<i szab6lyzatok
szerinti beszerzdsi elj6rdsok keriiljenek [efolyatrisra az Int6zm6nyn6l.

16. ,,Intixkedjen a kdtelezettsdgvtillaldsml terhell maradvdny aldtdmasTtdstihoz rdszletezd
nyilvdnlartds vezetdsdrdl a jogszabdlyi el6[rdsoknak megfelel6en. "

I n t6zked6s:
A k6telezettsdgv6llaliissal terhelt maradv6ny aletamasztAs a az Ahsz.39. $ (3) szerint fog kdsztilni
az Intdzmdnyn5l.

Felcliis:
Hatf ridii:

Gazdasdg Igazgat6
2018. november 30., azt k<ivet6en folyamatos

Fbigazgat6
2018. november 30., azt kdvet6en folyamatos

Gazdasrigi lgazgat6
2018. november 30., azt kdvet6en folyamatos

17. uKezdemdnyezze a vagtonkezeldsi szerz&lds mddosilristit a vagtonkezel i szerzfdisnek
megfelel6en-"

Int6zkerli:s:
A vagyonkezel6i szerz<id6s m6dositiisrit a vagyonb<iviitds miatt az Intdzmdny Foigazgat6ja
kezdemdnyezi a vagyonkezel6i szerzt5d€.s m6dosftiisiit. Az lntdzmdny a vagyonkezelt vagyonr6l az
Allami Eg6szsdgiigyi Ell6t6 Kdzpont fel6 az adatszolgiltatiisi kdtelezetts6gnek eleget tesz.

Felel6s:
Hatf ridii:

HatIrid6:

18. ,,IntdTkedjen a vag)tonkezeldsbe tartozd vagton tekintetdben a jogszabdlyi elfiirtisnak
m e gfe I e I 6 a do ts zo I g ti lt at ds i k d t el eze tt s d g riil.,,

Int6zked6s:
Az Intdzm6ny a vagyonkezelt vagyonr6l az Allami Eg6szs6giigyi Ellit6 Kdzpont fel6 az
adatszolg6ltat6si k6telezetts6gnek eleget tesz a 25412007 . (X.4.) Korm. rendelet alapj6n.

Feleliis:

19. ,,Intdxkedjen a mdrlegben kimutotott eszkbzdk is forrrisok jogszabtltyban el1irtaknak
meglfele16 teljes kdril leltdrral tdrtdnd al dtdmtsztristira.,,

In t6zkcd6s:
Az lnl1zm€ny mdrleg t6teleinek val6dis6g6t teljes k6ni leltdrral a j<]v5ben is minden esetben
alatiur.aszl.ja a sz6mvitelr6l sz6l6 2000. 6vi c. t6rv6ny 69. g, az Ahsz. 5. g (1) bekezd6s, illetve a
hatiilyos Leltiirozrisi ds leltArk6szitdsi szabdlyzatban foglaltak szerint.

Felel6s: F6igazgat6dsKdzbeszerzdsireferens
HatriridS: 2018. november 30., aa kdvet6en folyamatos

Felel6s: Gazdasrigi lgazgat6



Hat{rid6: 2018. november 30., aa kdvet<ien folyamatos

K6rem az elkdszitett Int6zked6si terv elfogad6s6t, a csatolt dokumentumok 6s a fentiekben foglaltak
szives tudomrisulv6tel6t !

Mosonmagyar6v 6r, 20 1 9. januAr 9.

Tisztelettel,

IN Bertalan Istvrin
f6igazgat6

t

Ellenjegyz6s:

.!
I
clo


