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Melléklet

Budakalász Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Szervezeti Működési Szabályzatának

3. számú melléklete
A szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjéről

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 161. § alapján,
a költségvetési szerv vezetője köteles szabályozni a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjét,
amely a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi.

A szabályzat célja 

A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend kialakításának általános célja, hogy a
különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megsértése esetén a hibák,
hiányosságok, tévedések korrigálása, a felelősség megállapítása, az intézkedések foganatosítása
egységes keretben történjen. 
A szabálytalanságok kezelésével kapcsolatos eljárásrend további célja, hogy hozzájáruljon a
különböző jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírások megszegésének,
szabálytalanság kialakulásának megakadályozásához (megelőzés).

A szabálytalanságok kezelésére az itt meghatározott eljárásrendet kell alkalmazni.

1. Szabálytalanság

A szabálytalanság fogalma 

Szabálytalanság valamely létező szabálytól való eltérést jelent az államháztartás működési
rendjében, a költségvetési gazdálkodás bármely gazdasági eseményében, a feladatellátás bármely
tevékenységében, az egyes műveletekben. 

A szabálytalanságok fogalomköre igen széles, a korrigálható mulasztások vagy hiányosságok, illetve
a fegyelmi-, büntető-, szabálysértési-, illetve kártérítési, eljárás megindítására okot adó cselekmények
egyaránt beletartoznak. 

A szabálytalanságok alapesetei

• Szándékosan okozott szabálytalanságok, 

• Nem szándékos szabálytalanságok (figyelmetlenségből, hanyag magatartásból, helytelenül
vezetett nyilvántartásból származó szabálytalanság), 

• Szabályozatlanságból, hiányos szabályozásból eredő szabálytalanságok. 

A szabálytalanság, valamely létező szabálytól:
- központi jogszabályi rendelkezéstől,
- helyi rendelettől,
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- egyéb belső szabályzattól, utasítástól
való eltérést, ott megfogalmazott elvárás be nem tartását jelenti.

A szabályok be nem tartása adódhat
- nem megfelelő cselekményből,
- mulasztásból,
- hiányosságból.

2. Jelen eljárásrend tekintetében a szabálytalanságok körének meghatározása

Jelen eljárásrend tekintetében szabálytalanságnak minősülnek azok a szabálytalanságok,
melyek mértékük alapján:

- a büntető-,
- szabálysértési,
- kártérítési, illetve
- fegyelmi eljárás megindítására adnak okot.

3. A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja

A szabálytalanságok kezelési rendje meghatározásának célja a szabálytalanságok (újbóli)
előfordulásának megelőzése.
A megelőzés érdekében a szabálytalanságok kiküszöbölésére, megakadályozására a
FEUVE (Folyamatba épített Előzetes és Utólagos Vezetői Ellenőrzés) rendszerben új
elemeket kell beépíteni, hogy az előzetes, a folyamatos, valamint az utólagos vezetői
ellenőrzés eszközével a szabálytalanság előfordulása, illetve ismételt felmerülése
kivédhető legyen.
A FEUVE rendszerben az ellenőrzési pontok kialakításakor figyelembe kell venni a
független belsőellenőrzés érintett területre vonatkozó megállapításait, különös tekintettel a
mulasztások, hiányosságok, helytelen cselekmények tényeire, okaira, körülményeire,
illetve a felelősökre.

A FEUVE rendszer karbantartása, fejlesztése során a független belső ellenőrzési
tapasztalatokat úgy kell hasznosítani, hogy az adott területre meghatározott részletes
szabályozással, a szabályozás megismertetésével, a szabályozás betartatásával, illetve
közvetlen felelősök meghatározásával az újabb szabálytalanságok kivédhetőek legyenek.

4. Általános elvek

A FEUVE rendszer kialakításáért felelős vezetőnek kell gondoskodnia arról, hogy az első
szintű pénzügyi irányítási és kontroll rendszer megfelelőségének és hatékonyságának
vizsgálatával és értékelésével a szabálytalanságok bekövetkezését elkerüljék.

A FEUVE rendszer kielégítő működését biztosítani kell a szerv minden tevékenysége
vonatkozásában.

A szerv azon tevékenységeire, működési folyamataira, ahol a szabálytalanságok
előfordulásának kockázata magas, külön figyelmet kell szentelni.

A FEUVE rendszer ezen területekhez kapcsolódva olyan elemeket határoz meg, mely
olyan feladatokat ír elő, amelyek kiküszöbölik az elkövetés lehetőségét, illetve korlátozzák
az okozható kár mértékét.
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5. A nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok kiemelt kezelése a
szabálytalanságok megelőzése érdekében

Az intézménynél nagyobb kockázatot rejtő feladatok, folyamatok a következők:
- a tervezési folyamatok egyes területei,
- az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok,
tevékenységek,
- a szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak,
folyamatnak minősített területek,
- a pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak
minősített területek.

5.1. A tervezési folyamatok esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a
következő:

1. A korábbi évek tapasztalatai alapján, - a költségvetési beszámolók adatait is figyelembe
véve, - meg kell keresni azokat a tételeket, melyek különösen kényes területek,
(elsősorban olyan területek, ahol nagyobb mennyiségű készpénz, illetve készletmozgás
van);

2. Gondoskodni kell a nagyobb, egyösszegű kiadások teljesítésével járó területek, pl:
beruházások, eseti, nagy összegű finanszírozások fokozott ellenőrzési rendjének
meghatározásáról;

3. Biztosítani kell egyes, az elmúlt évek tapasztalatai, illetve a megváltozott szabályozások
miatt megnőtt jelentésű területek fokozott ellenőrzését, a szabályosság kontrollálását.

4. Figyelembe kell venni a külső ellenőrzés által tett észrevételeket, melyek kihatnak a
tervezési tevékenységre is.

5.2. Az illegális pénzügyi cselekmények viszonylag nagy lehetőségét rejtő folyamatok,
tevékenységek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő:

1. Meg kell határozni, írásban rögzíteni kell olyan belső rendet, politikát, melyek az illegális
pénzügyi cselekmények megelőzését célozzák.

2. Gondoskodni kell arról, hogy az intézmény dolgozói számára ismert eljárásrend legyen
arra az esetre, ha illegális pénzügyi cselekmény gyanúja merül fel. Ismertnek kell lenni az
ilyen esetek bejelentési, illetve vizsgálati szabályainak.

3. Tájékozódni kell az illegális pénzügyi cselekmények előfordulási típusairól, területeiről,
feladathoz, intézményhez, esetleg személyhez köthetőségéről.

Az illegális pénzügyi cselekmények külön figyelmet igénylő területeit, folyamatait az alábbi
ismérvek alapján kell meghatározni:
- az adott terület költségvetési terv, illetve tényszám adatai költségvetési főösszeghez
viszonyított nagyságrendjének vizsgálatával, - azt a százalékot, melytől jelentős tételnek
számítható a terület, az intézmény a vizsgálat során maga – de írásban is rögzítve -
határozza meg,
- az adott terület ellenőrzéssel, közvetlen irányítással való kapcsolatának vizsgálatával,
azaz annak ellenőrzésével, hogy a terület milyen mélységig szabályozott, a szabályozást
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az érintettek megismerték-e, a szabályok betartását a tevékenység során ellenőrzik-e,
utólag mikor történik ellenőrzés, illetve, hogy a területet érintette-e a független belső
ellenőri, illetve esetleg külső ellenőri tevékenység. Az a terület lesz figyelmet érdemlő, mely
az ellenőrzés szempontjából a legkevésbé lefedett.

A fenti két fő szempont együttes értékelésével kell meghatározni azokat a területeket,
melyek a legnagyobb figyelmet igénylik.

5.3. A szerv belső eljárási rendjének áttekintésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak,
folyamatnak minősített területek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje
a következő:

- rendszeresen át kell tekinteti a szerv belső eljárásrendjét, különös tekintettel a belső
szabályozottságra, és az ott szabályozott folyamatokra,

- vizsgálni kell a tényleges folyamatok és a folyamatleírások közötti összhangot, eltérés
esetén meg kell keresni az okokat, és a szabályosság követelményének megfelelően
gondoskodni kell a szabályok módosításáról, illetve a betartatás ellenőrzéséről.

5.4. A pénzügyi tranzakciók tesztelésekor nagy kockázatot rejtő feladatnak, folyamatnak
minősített területek esetében a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje a következő:

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

Ilyen pénzügyi tranzakció csoportok lehetnek pl.:
- dologi kiadások készletbeszerzéseinek nyomon követése,
- a rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások köre,
- a beruházások pénzügyi lebonyolítása,
- az intézmény valamely alapfeladatának ellátása stb.

A pénzügyi tranzakció csoport egyik lehetséges területének a dologi kiadások
készletbeszerzéseinek nyomon követése esetében a tényleges ellenőrzési feladatok
például a következők lehetnek:
- a beszerzés kezdeményezése körülményeinek, dokumentumának vizsgálata,
- a beszerzés kezdeményezés ellenőrzése, áttekintése jogosság, célszerűség
szempontjából,
- a megrendelés áttekintése az alábbi szempontokból:
- a megrendelő jogosult volt-e a megrendelésre, mint kötelezettségvállaló,
- megtörtént-e a megrendelésnek, mint egyfajta kötelezettségvállalásnak az ellenjegyzése,
- az ellenjegyzést az ellenjegyzésre jogosult végezte-e,
- gazdaságosság elvét szem előtt tartották-e;
- a megrendelés nyilvántartása megfelelőségének, átlátható rendszerben történő
kezelésének ellenőrzése,
- a megrendelés beérkezésekor a szakmai teljesítés igazolása körülményeinek áttekintése,
- a készletjellegű termékek beérkezést követő nyilvántartásba vételének, tárolásának
vizsgálata,
- a pénzügyi teljesítés előtt az érvényesítői feladatok ellátásának teljes ellenőrzése – a
feladat valamennyi mozzanatára kiterjedően,
- a pénzügyi teljesítés előtt az utalványozás körülményeinek, megalapozottságának
áttekintése,
- az utalvány ellenjegyzésének ellenőrzése,
- a tényleges pénzügyi teljesítés dokumentumainak vizsgálata,
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- a pénzügyi teljesítést követő számviteli folyamatok nyomon követése.

A pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatban a ténylegesen vizsgálandó területeket, valamint a
részterületeket mindig a feladat-ellátáskor kell külön, írásban meghatározni.

6. A vezető értékelési feladata a szabálytalanságok megakadályozása érdekében

A vezető a szabálytalanságok megakadályozása érdekében legalább évente egy
alkalommal értékeli az intézmény egyes működési folyamatait. Az értékelési feladatok
ellátásába más személyeket, különösen a folyamatgazdákat is bevonja.

Az értékelés során át kell, hogy tekintsék legalább a következőket:
- a szervnél, illetve annak tevékenységeinél, feladatellátásánál mennyire tudatos a FEUVE
tevékenység,
- a FEUVE rendszer fejlesztése, javítása megfelelő ütemben történik-e, kellő
rugalmassággal válaszol-e a feltárt szabálytalanságok kezelésére,
- az ellenőrzési tapasztalatok nem utalnak-e olyan területekre, ahol a FEUVE rendszer
még nem került kialakításra,
- a FEUVE rendszerhez kapcsolódóan megfelelőek-e a kialakított ellenőrzési
nyomvonalak,
- a FEUVE szabályzata elkészült-e, annak betartására fordítanak-e kellő figyelmet.

Az intézményvezető a FEUVE tevékenységet köteles értékelni:
- a független belső ellenőr, valamint
- a külső ellenőri szervezet megállapításai alapján is.

7. Feladatok a szabálytalanságok észlelése esetén

A FEUVE rendszernek a következő feladatai lehetnek, ha működése során
szabálytalanságot észlel:
a) amennyiben a FEUVE rendszerben feladatot ellátó személy az ellenőrzési
tevékenysége során a korábban már meghatározott - szabálytalanság gyanúját észleli,
haladéktalanul köteles értesíteni a vezetőt;
b) amennyiben a vezető észleli a szabálytalanság gyanúját, köteles erről a felügyeleti szerv
vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni, illetve a felügyeleti szerv vezetőjének érintettsége
esetén gondoskodni a megfelelő intézkedések meghozataláról, illetve az eljárások
megindításáról.

8. A büntető, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárások

8.1. A büntető eljárás megindítása
A Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 10. § (1) bekezdése szerint
bűncselekmény az a szándékosan vagy - ha a törvény a gondatlan elkövetést is bünteti -
gondatlanságból elkövetett cselekmény, amely veszélyes a társadalomra, és amelyre a
törvény büntetés kiszabását rendeli.

A büntető eljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban Be.) 6. § (1) bekezdése
kimondja, hogy a bíróságnak, az ügyésznek és a nyomozó hatóságnak kötelessége a
törvényben foglalt feltételek megléte esetén büntető eljárást megindítani.
A Be. 171. § (2) bekezdése előírja, hogy a hivatalos személy köteles a hatáskörében
tudomására jutott bűncselekményt feljelenteni.

A feljelentést rendszerint az ügyészségnél vagy a nyomozati hatóságnál kell megtenni.
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8.2. Szabálysértési eljárás
A szabálysértésekről szóló LXIX. Törvény 1. § (1) szerint szabálysértés az a jogellenes,
tevékenységben vagy mulasztásban megnyilvánuló cselekmény, melyet törvény,
kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet szabálysértésnek nyilvánít, s amelynek
elkövetőit az e törvényben meghatározott joghátrány fenyeget.
A törvény második része foglalkozik részletesen a szabálysértési eljárással, a 82. § (1)
bekezdése kimondja, hogy szabálysértési eljárás feljelentés, illetőleg a szabálysértési
hatóság részéről eljáró személy észlelése vagy tudomása alapján indulhat meg.

8.3. Kártérítési eljárás
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 339. § (1) bekezdése kimondja, hogy
aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható.

A kártérítési eljárás megindítására a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény
rendelkezései (elsősorban a XXIII. Fejezet, a munkaviszonyból és a munkaviszony jellegű
jogviszonyból származó perek) az irányadók. Kártérítési felelősség tekintetében irányadók
továbbá a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. Törvény (Mt.), a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (Ktv.), a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) megfelelő rendelkezései.

8.4. Fegyelmi eljárás

Fegyelmi eljárás, illetve felelősség tekintetében az Mt., a Ktv., illetve a Kjt. megfelelő
rendelkezései az irányadók.

9. AZ INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK MEGHATÁROZÁSA

A szabálytalanság észlelését követő szükséges intézkedések, eljárások megindítása

A vezető 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 fegyelmi ügyekben a vezető, vizsgálatot rendelhet el a tényállás tisztázására. A
vizsgálatban való részvételre munkatársakat, indokolt esetben külső szakértőt is felkérhet. A
vizsgálat eredménye lehet további vizsgálat elrendelése is. Erre többnyire akkor kerül sor, ha a
szabálytalanság megállapítását követően a felelősség eldöntéséhez és/vagy a hasonló esetek
megelőzése érdekében szükséges intézkedések meghatározásához nem elég a rendelkezésre álló
információ.

10. AZ INTÉZKEDÉSEK, ELJÁRÁSOK NYOMON KÖVETÉSE

A vezető feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) során:
• nyomon követi az elrendelt vizsgálatokat, a meghozott döntések, illetve a megindított eljárások
helyzetét;
• figyelemmel kíséri az általa és a vizsgálatok során készített javaslatok végrehajtását;
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• a feltárt szabálytalanság típusa alapján a további „szabálytalanság lehetőségeket” beazonosítja,
(témák, kockázatok meghatározása) információt szolgáltat a belső ellenőrzés számára, elősegítve
annak folyamatban lévő ellenőrzéseit, az ellenőrzési környezetre és a vezetési folyamatokat érintő
eseményekre való nagyobb rálátást.
• Ha az eljárás nem az intézkedés szerint történik, akkor a vezető javaslatot tesz a szükséges
intézkedések megtételére.

11. A SZABÁLYTALANSÁGOKKAL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK
NYILVÁNTARTÁSA

A vezető feladata a szabálytalansággal kapcsolatos eljárás (intézkedés) nyilvántartása során:
• a szabálytalanságokkal kapcsolatban keletkezett iratanyagok nyilvántartásának naprakész és pontos
vezetéséről gondoskodik;
• egy elkülönített, a szabálytalanságokkal kapcsolatos nyilvántartásban iktatni kell a kapcsolódó
írásos dokumentumokat;
• nyilvántartja a megtett intézkedéseket, az azokhoz kapcsolódó határidőket;

Jelentési kötelezettségek

Az ellenőrzés által végzett ellenőrzések ellenőrzési jelentései alapján az ellenőrzöttnek intézkedési
tervet kell készítenie és a vezetőt tájékoztatni kell.

A szabálytalanságfelelős a szervezeti struktúrában

A Hivatalban a szabálytalanságkezeléssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat a
szabálytalanságkezeléssel megbízott munkatárs (a továbbiakban: szabálytalanságfelelős) végzi.

A szabálytalanságfelelőst – az objektív bizonyítékokon alapuló vélemény biztosítása érdekében –
kizárólag a jegyző utasíthatja. 

Szabálytalanságfelelősi feladatok ellátásával kizárólag főállású, határozatlan idejű jogviszony
keretében foglalkoztatott köztisztviselő bízható meg, aki tevékenységét kapcsolt munkakörben, a
munkaköri leírás szerinti egyéb feladatai mellett látja el. 
A szabálytalanságfelelős személyét a jegyző a vonatkozó belső szabályzat hatálybalépését követően,
illetve a korábbi szabálytalanságfelelős visszahívásával egyidejűleg jelöli ki. A
szabálytalanságfelelős munkájának értékelése a jegyző feladata. 

A szabálytalanságfelelős feladat- és hatásköre

a.) a jegyző részére negyedéves összefoglaló és soron kívüli jelentések összeállítása a
szabálytalanságok alakulásáról, 

b.) szervezeti egységenként, ugyanakkor a Hivatal és intézményei egészére összesíthető
nyilvántartás vezetése a szabálytalansággyanús esetekről, kivizsgált szabálytalanságokról,
illetve a megtett intézkedésekről, azok eredményességéről, a dokumentáció naprakészségének
és teljességének biztosítása, 

c.)  adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a jegyző, illetve külső szervezetek irányába,
d.) a nem kiemelt jelentőségű szabálytalanságok esetében az előírt összefoglaló statisztika

összeállítása, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése az érintett szervezeti egységek, külső
szervezetek felé,

e.) igény szerint tanácsot nyújt a szabálytalanság minősítéséhez, megfogalmazásához, a teljesítés
felülvizsgálatához.



10

Jelen eljárásrend Budakalász Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalára, és intézményeire
vonatkozik.

Budakalász, 2010. november     .

Rogán László       dr. Molnár Éva
polgármester      jegyző

1. számú függelék a Budakalász Város Önkormányzat a szabálytalanságok
kezelésének eljárásrendjéhez

2. számú függelék a Budakalász Város Önkormányzat a szabálytalanságok
kezelésének eljárásrendjéhez 

1. számú függelék a Budakalász Város Önkormányzat A szabálytalanságok kezelésének
eljárásrendjéhez

………………………………… Ny.t.sz.:

………………………………….
(szervezeti egység megnevezése)

Feljegyzés

………………………………
(szervezeti egység vezetője)

keresztül

……………………………..
szabálytalanság felelős részére

Tárgy: szabálytalanság észlelése
1.) A szabálytalanság pontos tartalma:

…………………………………………………………………………………………………...

2.) A szabálytalanság az alábbi jogszabályt, szabályt sérti:

…………………………………………………………………………………………………...

3.) A szabálytalanság*
Szándékos               Nem szándékos (gondatlan)

4.) A szabálytalanság előfordulásának gyakorisága*
Eseti                                        Rendszeres
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5.) A szabálytalanság korrigálhatósága*

Folyamatban lévő, korrigálható  Nem folyamatban lévő, korrigálható

6.) A pénzbeli juttatásra, kifizetésre való utalás*

Pénzbeli juttatást, kifizetést érintett                         Pénzbeli juttatás, kifizetést nem érintett

7.) Amennyiben a szabálytalanság pénzbeli juttatást, kifizetést érintett, van-e lehetőség a
visszakövetelésre?*

Igen                     Nem                  Megjegyzés

8.) A pénzbeli juttatás, kifizetés visszakövetelésre megtörtént-e a szükséges intézkedés?*

Igen                       Nem                  Megjegyzés

9.) Amennyiben a pénzbeli juttatás, kifizetés visszakövetelésre nem történt meg a szükséges
intézkedés, ennek oka:

…………………………………………………………………………………………………...

10.) Kárenyhítésre, minimalizálásra szükséges-e azonnali intézkedés?*

Igen                     Nem                  Megjegyzés

11.) A szabálytalanság észlelése*

Közvetlenül észleltem                                 Tudomásomra jutott

12.) A szabálytalanságra az alábbiak szerint derült fény:*

Dokumentumon alapuló ellenőrzés                                 Helyszíni vizsgálat

13.) A szabálytalanság kapcsolódó alábbi dokumentumokat csatolom:

………………………………………………………………………………………………...

14.) Megjegyzések:

…………………………………………………………………………………………………...

Budakalász, ……………………..

……... …………………………….
szabálytalanságot észlelő aláírása

A szabálytalanság észlelésére vonatkozó feljegyzés kettő eredeti példányát átvettem, amelyből az
egyik példányt haladéktalanul/…. napon belül a szabálytalanságfelelős részére átadok.
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Budakalász, ……………………..
……………………………………….
szervezeti egység vezetőjének aláírása

A szabálytalanság észlelésére vonatkozó feljegyzést átvettem.

Budakalász, ……………………..

……………………………………….
szabálytalanságfelelős aláírása

*megfelelő rész aláhúzása
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2. számú függelék a Budakalász Város Önkormányzat A szabálytalanságok kezelése eljárásrendjéhez

Szabálytalanságok nyilvántartása 

Szervezeti egység:…………………………………………..

Sor-sz
ám

Szabálytalanság rövid
leírása 

Szabálytalanságról
való

tudomásszerzés, a
szabálytalanság

jelentésének
dátuma 

A
szabálytalanság
megszüntetésére

megteendő
intézkedés

A
szabálytalanság
megszüntetésére

megteendő
intézkedés
határideje

A szabálytalanság
megszüntetésé-ért

, intézkedésért
felelős személy 

Kapcsolódó
írásos

dokumentum

A
szabálytalanság
megszüntetésére

megtett
intézkedés

kontrollja, a
hatékonyságra

való
megjegyzések

Budakalász,…………………………………………………………….                                

……………………………………………………………………………………………………………..
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                                                                                                                                                                                 szervezeti egység
vezetőjének


